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CARTA DO PRESIDENTE

Caro(a) prefeito(a),

Ao iniciar seu mandato, vários aspectos devem ser observados. O horizon-
te de obrigações a serem cumpridas e de demandas esperando atendimento 
é imenso e, em muitos casos, a estrutura pública não está preparada ade-
quadamente para enfrentar os desafios que se apresentam.

Assim, para que seu mandato à frente da prefeitura possa ser bem-sucedi-
do, é necessário adotar procedimentos no sentido de garantir que a máqui-
na pública funcione com eficiência, isto é, esteja preparada para servir aos 
anseios e necessidades da população. 

Neste volume serão abordados temas ligados ao planejamento territorial, 
habitação, regularização fundiária e saneamento. A idéia é apresentar, de 
modo simples e objetivo, o conjunto de ações que devem ser executadas 
pelo município para o cumprimento das obrigações contidas na legislação 
que rege esses temas, bem como algumas sugestões e experiências interes-
santes que foram desenvolvidas por municípios brasileiros.

A temática do planejamento e do desenvolvimento urbano ocupa, hoje, lu-
gar de destaque na realidade municipal. Afinal, qual o município brasileiro 
que não tem problemas de assentamentos irregulares, precariedade ou ca-
rência de habitação e ausência de saneamento? E, por outro lado, será que 
esses municípios já estão preparados (ou seja, já possuem planos setoriais 
de habitação e de saneamento) para buscar os investimentos necessários 
para o atendimento dessas demandas?



8
Coletânea Gestão Pública Municipal

Confederação Nacional de Municípios – CNM

É dever da administração municipal elaborar e executar políticas urbanas 
que sejam capazes de reduzir o passivo social existente em nossas cidades. 
É necessário romper os paradigmas que nos prendem à cruel realidade a 
que está submetida grande parcela da população brasileira para transfor-
mar em ações concretas a utopia da universalização do acesso aos bens e 
equipamentos urbanos, especialmente, à habitação digna e ao saneamento 
básico.

É importante ressaltar que o avanço tecnológico colocou à disposição do 
gestor municipal um arsenal de instrumentos que auxiliam as decisões que 
devem ser tomadas. É bem verdade, também, que muitas vezes o custo 
elevado desses instrumentos acaba por afastá-los do gestor municipal. No 
entanto, a experiência tem demonstrado que, com um pouco de criativida-
de, ousadia e disposição para construir parcerias, este e outros obstáculos 
podem ser superados.

Esperamos, assim, que as informações contidas neste material possam ser 
úteis e que possam ajudar nas decisões que deverão ser tomadas a partir do 
dia 1o de janeiro de 2009.
Saudações municipalistas,

Paulo Ziulkoski
Presidente da CNM
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1 
Planejamento urbano 
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1.1 O território: onde as coisas acontecem

A primeira idéia a se ter em mente é a de que a maioria das ações realizadas 
pelo homem provocam impacto no território, ou seja, muitas das atividades 
que executamos no dia-a-dia, desde os atos mais simples – como jogar um 
pedaço de papel no chão – até os mais complexos – como a construção de 
um edifício – modificam, delimitam e modelam o espaço onde vivemos.

Na verdade, costumamos observar que as pessoas estão mais preocupadas 
em saber quando e como as coisas acontecem, do que propriamente onde. 
De fato, a cada dia dispomos de menos tempo e a cada nova tecnologia que 
surge temos que aprender uma maneira diferente de fazer, mais rapidamente, 
aquilo que já fazíamos antes.

A dimensão espacial, ou seja, onde as coisas acontecem, fica em segundo 
plano, até mesmo porque, hoje, com o avanço da Internet, os mundos real 
e virtual se aproximaram tanto que nos levaram a rever os antigos referen-
ciais de espaço.

Apesar disso, nossa vida acontece no mundo real e, portanto, é neste mun-
do que sentimos as conseqüências do uso que fazemos do espaço. Por isso 
que todas as decisões que tomamos, como jogar ou não um papel no chão, 
precisam ser bem pensadas.

Se parássemos agora para fazer um pequeno exercício de fechar os olhos e 
mentalizar nossas cidades, seus bairros e suas ruas, certamente encontraríamos 
alguns desses problemas: falta de saneamento, habitações precárias, poluição 
do meio ambiente ou engarrafamentos. Se pensássemos mais um pouco, pode-
ríamos visualizar também o semblante das pessoas que vivem esses problemas.
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Fazendo um último esforço, também poderíamos perceber que esses pro-
blemas não estão em todas as áreas e que, em razão disso, as pessoas têm 
semblantes diferentes.

Esse breve exercício nos remete a importantes conclusões que afetam di-
retamente o prefeito. Primeiro, é possível constatar que, na maioria dos 
casos, não fazemos um bom uso do espaço da nossa cidade. A existência de 
qualquer dos problemas citados ou outros que foram imaginados demonstra 
isso. Segundo, é que as áreas que compõem o território da nossa cidade são 
diferentes, algumas com muitos problemas e outras com menos.

Terceiro, e mais importante, é que a característica do território (se tem muitos 
ou poucos problemas) influencia, diretamente, no tipo pessoas que vivem 
nas diversas áreas de nossas cidades (às vezes nos acostumamos tanto com 
essas diferenças que passamos a não mais percebê-las e a achá-las normais. 
Mas não são!).

Isso significa que, ao cuidar do território e dele fazer bom uso, estamos cui-
dando das pessoas. E é para essas pessoas, chamadas também de cidadãos, 
que devem estar voltadas as ações do governo municipal.

Com isso tudo, queremos dizer que o gestor deve sempre pensar muito bem 
naquilo que vai fazer, pois tudo o que fizer terá um impacto, benéfico ou 
maléfico, no território e, conseqüentemente, nas pessoas.
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1.2 Planejar para quê?

Entender a necessidade e a importância do planejamento é essencial para 
podermos dimensionar a possibilidade de êxito de uma gestão municipal 
na execução das políticas públicas.

Para tanto, o primeiro passo é responder a esta simples pergunta: planejar 
para quê?

Essa pergunta pode, à primeira vista, parecer tola; mas não é. Durante muito 
tempo (e ainda hoje), a atividade de planejamento envolveu muitas pessoas 
e inúmeros recursos para nada. Exatamente: para absolutamente nada.

Não faltam casos e causos, de norte a sul do país, a respeito de instrumentos 
de planejamento que custaram uma verdadeira fortuna e que jamais saíram 
do papel. Ou seja, não serviram para nada.

O mais grave é que essa situação se tornou regra, especialmente, no am-
biente do Poder Público, levando a uma descrença, quase generalizada, 
na atividade de planejamento. Assim, é que se foi construindo, pouco-a-
pouco, a cultura do não-planejamento, cabendo ao Ente Público a missão 
de resolver todas as suas demandas por ordem de prioridade: o que era 
urgente e o que é ainda mais urgente.

No âmbito dos municípios, uma das expressões mais significantes da 
descrença no planejamento se revela nas estruturas administrativas. Di-
ficilmente encontramos uma Secretaria de Planejamento. São mais co-
muns estruturas que contemplam secretarias de Finanças e Planejamento 
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ou Administração e Planejamento, ou até mesmo, como já vimos por aí, 
Educação e Planejamento.

Nessas situações, as atividades de planejamento sempre foram deixadas 
em segundo plano. Muitas vezes, consistiam apenas na elaboração das 
leis orçamentárias (PPA, LDO, LOA), o que era feito pelo contador da 
prefeitura em seu escritório.

No entanto, analisando alguns municípios que apresentaram bons resul-
tados de gestão, verificamos que houve um resgate do planejamento, que 
deixou de ser algo de papel para ser real.

Essas experiências demonstram que o planejamento não precisa ser caro 
nem tecnicamente robusto. O segredo está exatamente na simplificação 
dos instrumentos de planejamento. Simplificar o planejamento é essencial 
para lhe dar sentido.

O planejamento, dessa forma, deve estar voltado ao conhecimento da 
realidade e não deve ser, em nenhuma hipótese, mais complexo do que 
ela própria. Trata-se de atividade imprescindível para a Administração 
Pública e que deve ser levada a sério pelo gestor, afinal, de nada valerá 
ter um bom planejamento se não houver disciplina e vontade política para 
implementá-lo.

Mas, então, planejar para quê? Para conhecer a realidade e, a partir dela, 
estabelecer prioridades e dimensionar os recursos (humanos, financeiros, 
naturais) que serão necessários para resolver os problemas existentes.
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1.3 As dificuldades e os desafios para a gestão do 
planejamento

A gestão do planejamento continua sendo o grande desafio a ser vencido. 
Se observamos, por exemplo, o caso do Plano Diretor, veremos que muitos 
municípios vêm enfrentando dificuldades na sua implementação, espe-
cialmente aqueles que fizeram o plano apenas para atender à exigência do 
Estatuto da Cidade e não como base para a incorporação do planejamento 
como mecanismo de melhoria da gestão do município.

Os obstáculos são de diversos tipos e vão desde a falta de estrutura ade-
quada até a escassez de recursos para promover a implementação do que 
foi planejado.

A primeira coisa que se deve fazer quando se está em dificuldades é procurar 
ajuda. Nesse caso, não é diferente. No entanto, é muito importante lembrar 
que enquanto o município não se preparar verdadeiramente para fazer a 
gestão do planejamento, até mesmo a ajuda pode ser prejudicial.

É claro que existem situações que somente serão resolvidas com o em-
prego de uma quantidade significativa de recursos ou dependerão de 
arranjos complexos. Entretanto, certos problemas podem ser resolvidos 
por meio de alternativas simples, que podem ser realizadas com um 
pouco de coragem, ousadia e criatividade. Vejamos, a seguir, algumas 
dessas situações. 

As políticas urbanas de saneamento, habitação e trânsito estão, por força de 
legislação federal, exigindo do município a elaboração de planos específicos, 
o que impõe a formação de uma equipe técnica permanente para dar conta 
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dessas atividades. Mas como fazer isso se boa parte dos municípios não 
tem condições de aumentar sua despesa com pessoal?

A solução desse caso pode passar pela formação de consórcio público, en-
volvendo municípios vizinhos. Dessa forma, haveria o rateio não somente 
dos custos de manutenção da equipe, mas também possibilitaria a aquisição 
de instrumentos e tecnologias que, sozinhos, o município não teria condi-
ções de custear.

Outra situação bastante comum: atuação desarticulada da administração mu-
nicipal. O modelo de gestão adotado em boa parte dos municípios gera uma 
setorização muito rígida, privilegiando, com isso, a formação de verdadeiros 
“feudos”. Impera o senso do “cada um por si e ninguém por todos”. A admi-
nistração se fragmenta por dentro e, por isso, se fragiliza como organização.

É freqüente encontrarmos boas iniciativas em algumas secretarias que, mui-
tas vezes, se anulam com iniciativas de outras secretarias tão-somente por-
que atuam em sentido contrário. Ou seja, todo o esforço é um resultado nulo.

Para evitar essa situação, é necessário que todos os órgãos da administração 
se envolvam com o planejamento. Todos os secretários, técnicos e funcio-
nários precisam ter bem esclarecidas não somente quais são as metas e os 
objetivos que devem ser alcançados pela gestão municipal como também a 
forma como as atividades de suas secretarias se comunicam com o projeto 
geral, identificando onde elas podem se complementar.

No entanto, cabe ao prefeito cobrar o envolvimento de cada colaborador na 
elaboração e na implementação do planejamento. É dele a responsabilidade 
de manter sua equipe integrada e articulada em função do que foi planejado.
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1.4 Planejamento Urbano e Plano Diretor

O Planejamento Urbano pode ser definido como o processo de produção, 
estruturação, organização e apropriação do espaço urbano com o objetivo 
de promover a melhoria da qualidade de vida da população.1 

Segundo a Constituição Federal, é do Poder Público municipal a compe-
tência para executar a política de desenvolvimento urbano.2  

O Planejamento Urbano, quando bem utilizado, transforma-se em um grande 
aliado do prefeito para a prevenção e a solução dos problemas relacionados 
ao uso do território urbano, na medida em que estabelece as diretrizes que 
devem ser observadas para a correta utilização do território.

No município, o Planejamento Urbano se concretiza por intermédio do Plano 
Diretor, que deve ser elaborado de acordo com as diretrizes gerais contidas 
na Lei no 10.102/2001, mais conhecida como Estatuto da Cidade.

De acordo com o Estatuto (artigo 40), o Plano Diretor “é o instrumento 
básico da política de desenvolvimento e expansão urbana” do município, 
cabendo a ele, portanto, a articulação de todas as políticas voltadas à pro-
moção do desenvolvimento local e de expansão da zona urbana.

É função do Plano Diretor estabelecer as estratégias de desenvolvimento, 
com fundamento nos princípios da sustentabilidade,3  demarcando no territó-

1 Disponível em: <http://pt.wikipedia.org/wiki/Planejamento_urbano>.
2 Constituição Federal, Art. 182: “A política de desenvolvimento urbano, executada pelo Poder Público municipal, 
conforme diretrizes gerais fixadas em lei, têm por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade 
e garantir o bem-estar de seus habitantes.” §1º O Plano Diretor, aprovado pela Câmara Municipal, obrigatório para cidades 
com mais de vinte mil habitantes, é o instrumento básico da política de desenvolvimento e expansão urbana.
3 Devemos entender o desenvolvimento sustentável como o processo de desenvolvimento que promove a harmonia 
entre a produtividade econômica, os seres humanos e o meio ambiente, ou seja, procura estabelecer o equilíbrio entre os 
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rio do município a função que cada área deve exercer para a implementação 
dessas estratégias.

O Plano Diretor também tem como objetivo implementar a política urbana 
por meio do ordenamento do pleno desenvolvimento das funções sociais 
da cidade e da propriedade urbana.

A função social da cidade é cumprida quando ela se torna acessível para 
todos os seus cidadãos. Isso significa que os bens e equipamentos urbanos 
de saúde, educação, assistência social, habitação, saneamento, lazer, em-
prego e renda devem ser usufruídos por todos, independentemente de sua 
condição social.

Já a função social da propriedade urbana está diretamente associada ao 
bem-estar geral da coletividade. A propriedade não deve atender exclusi-
vamente aos interesses do indivíduo-proprietário, mas sim da sociedade 
que compartilha o espaço.

Os municípios devem, portanto, utilizar as diretrizes e os instrumentos do 
Estatuto da Cidade com o objetivo de estabelecer as regras que propiciem o 
pleno desenvolvimento econômico, social e ambiental, com vistas a garantir 
o direito à cidade para todos os que nela vivem.

Como podemos perceber, a intenção do Estatuto da Cidade é estabelecer 
um modelo de desenvolvimento que deve ser seguido pelos municípios, 
obedecidas as características de cada um.

Ainda, segundo o Estatuto da Cidade, o Poder Público é obrigatório para 

aspectos econômico, social e ambiental.
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municípios com mais de 20 mil habitantes, e suas diretrizes devem con-
templar o território do município como um todo, ou seja, zona urbana e 
zona rural.

Merece registrar que os municípios devem adotar plano de expansão urbana 
como condição para a extensão do perímetro urbano dos municípios. Esse 
plano pode estar inserido no Plano Diretor e o estabelecimento das zonas de 
expansão pode ser feito por meio do zoneamento urbano (ver figura 1).

Figura 1 – Zoneamento Urbano
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Concluímos por ratificar a idéia de que a atividade de Planejamento Urbano 
é a grande catalisadora do conjunto de ações que deve ser promovido pelo 
Poder Público, no sentido de garantir que todos os cidadãos tenham acesso 
à moradia, ao saneamento básico, à infra-estrutura urbana, ao transporte, 
aos serviços públicos, ao trabalho e ao lazer.

1.5 Como elaborar o Plano Diretor?

Após a edição do Estatuto da Cidade e de toda a mobilização que foi feita em 
torno da elaboração do Plano Diretor, uma metodologia específica acabou 
sendo consolidada. Segundo essa metodologia, a elaboração do Poder Pú-
blico deve considerar pelo menos quatro etapas: definição da metodologia, 
leitura da realidade municipal, seleção e pactuação de eixos prioritários e 
elaboração do projeto de lei do Poder Público.

A primeira etapa, definição da metodologia, é utilizada para definir as re-
gras e condições do processo de elaboração do Plano Diretor, mediante o 
estabelecimento dos prazos, custos, cronograma de atividades, estratégia 
de mobilização da população, formas de divulgação do processo e a for-
mação do Núcleo Gestor Local, que é o grupo de pessoas que coordenará 
o processo, devendo ser composto por representantes do Poder Público e 
dos diversos setores da sociedade civil.

A etapa de leitura da realidade municipal refere-se ao levantamento de 
informações sobre o município. É o momento em que serão diagnostica-
dos os problemas e as potencialidades existentes. Essa etapa contempla 
dois momentos distintos e complementares: a leitura técnica e a leitura 
comunitária. A leitura técnica é o diagnóstico do município feito pelos 
técnicos com base nos dados oficiais e na análise dos dados e das diversas 
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informações disponíveis sobre a área rural e urbana do município. Já a lei-
tura comunitária é a identificação dos problemas, das potencialidades e dos 
conflitos, realizada pelos diversos representantes dos setores que compõem 
a sociedade civil. 

O objetivo da etapa de seleção e pactuação de eixos prioritários é estabele-
cer as regras de priorização das ações a serem implementadas pelo Poder 
Público, uma vez que as demandas existentes no município formam uma 
extensa lista, sendo necessário definir dentre elas quais são as prioritárias. 
Também, neste momento deverão ser definidos objetivos, instrumentos e 
estratégias que nortearão o Plano Diretor do município.

Por fim, resta colocar todo esse material em formato de lei. Na quarta etapa, 
deve-se elaborar o projeto de lei com base em tudo o que foi construído 
ao longo do processo. Este projeto de lei, antes de ser encaminhado para a 
Câmara de Vereadores, deverá ser aprovado em conferência municipal, com 
a participação da população. Depois de aprovado no Poder Legislativo, o 
projeto de lei segue para sanção do prefeito. 

1.6 A experiência da CNM no apoio à elaboração de 
planos diretores participativos

A demanda dos municípios para que a Confederação Nacional dos Mu-
nicípios (CNM) apoiasse a elaboração do plano gerou alguns pontos de 
discussão na entidade.
 
Primeiro, pensou-se na formação de uma equipe para fazer o Plano Diretor, 
mas logo ficou claro que se correria um grande risco ao não se conseguir 
captar e contemplar os anseios locais. 
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Segundo, perante a necessidade de mapeamento para a atividade de plane-
jamento, verificou-se uma significativa dificuldade em reunir base carto-
gráfica municipal, que variou de sua total ausência à existência de mapas 
desatualizados. Parte dos municípios não possuía informações cartográficas, 
nem técnicos aptos a formularem ou interpretarem os mapeamentos.

Terceiro, quando a equipe externa finalizasse o processo no município, o 
quadro técnico poderia permanecer sem a experiência em planejamento 
e, sobretudo, desabilitada para fazer a gestão do plano, fato esse que não 
contribuiria para o fortalecimento da gestão pública.

A metodologia para elaboração ou revisão do Plano Diretor Participativo, 
que ora se apresentaria, deveria voltar-se para o exercício do protagonismo 
desta ação pelo próprio município, no sentido de resgatar sua capacidade 
de planejar e implementar a política urbana, nos termos da Constituição 
Federal e do Estatuto da Cidade (Lei no 10.257/2001).

Portanto, no primeiro momento, o objetivo da assessoria foi apoiar o mu-
nicípio na elaboração do Plano Diretor por meio da capacitação de uma 
equipe técnica local designada para coordenação do processo diretamente 
no município. No entanto, o alto custo de deslocamento dos técnicos da 
entidade inviabilizou apoio por município.
 
A alternativa, conseqüentemente, foi reunir um número de municípios para 
ratear os custos de deslocamento e de manutenção de uma equipe de apoio. 
No estado do Pará, a parceria com o governo do estado, Federação das As-
sociações dos Municípios, Associações Municipais, com recursos do BID, 
e a contrapartida dos municípios viabilizou a formação de uma rede de 
assistência técnica constituída por técnicos da CNM, técnicos da Secretaria 
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de Desenvolvimento Urbano do Estado do Pará (Sedurb/PA) e os técnicos 
das associações municipais.

A CNM estruturou uma rede de assistência técnica, iniciada no ano de 2005, 
com o objetivo de viabilizar, sob iniciativa do Poder Público municipal, a 
elaboração dos planos diretores nos estados do Pará, Bahia, Ceará e Paraíba, 
empregando, para tanto, um processo que promovesse, simultaneamente: i) 
a capacitação da equipe técnica local; ii) a capacitação dos atores sociais; iii) 
o estímulo ao protagonismo local; e iv) o acompanhamento das atividades 
metodológicas municipais.
 
Para viabilizar o suporte técnico-metodológico aos atores locais, foi formada 
uma rede composta por: i) uma equipe de coordenação (sediada em Brasília), 
responsável pela apresentação da metodologia participativa nos Encontros 
Regionais de Técnicos Municipais realizados nos estados; ii) uma equipe 
interdisciplinar (arquitetos, advogados, geógrafos, assistentes sociais, etc.) 
composto por profissionais selecionados em cada estado, com a atribuição 
de acompanhamento semanal das atividades dos técnicos municipais,4 
sediados no escritório da capital; e iii) uma equipe de técnicos municipais  
convocados pelo gestor municipal para realização das atividades do pro-
grama junto com a sociedade civil.

A primeira experiência foi o Programa de Apoio à Elaboração dos Planos 
Diretores Municipais do estado do Pará (PDM/PA), realizada no período de  
 

4 Como condição para participar do programa de apoio e cumprir as etapas metodológicas de elaboração do Plano 
Diretor participativo, os municípios deveriam disponibilizar uma equipe formada, no mínimo, por quatro profissionais das 
áreas: físico-territorial (arquiteto, urbanista, geógrafo, engenheiro, etc.), ciência social (assistente social, psicólogo social, 
etc.), jurídica (advogado) e um coordenador (qualquer área de atuação, mas com habilidade na articulação da administra-
ção municipal).
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janeiro a outubro de 2006, com 73 municípios paraenses em parceria com 
o governo do estado do Pará (Sedurb/PA), a (Famep) e a CNM.

O Programa de Apoio à Elaboração dos Planos Diretores Municipais do 
estado da Bahia (PDP/BA) foi realizado de agosto de 2006 a julho de 2007, 
envolvendo 27 municípios baianos, distribuídos em diferentes regiões. Para 
tanto, estruturou-se uma equipe de técnicos, selecionados no estado da 
Bahia, para acompanhamentos das atividades municipais.

O Programa “Plano Diretor como Mecanismo de Eqüidade Social”, foi o pri-
meiro acordo de cooperação técnica internacional entre a CNM, a Agência 
Canadense para o Desenvolvimento Internacional (Cida), e a Federação das 
Associações de Municípios da Paraíba (Famup), para execução e elaboração 
de planos diretores em quatro municípios paraibanos, com início em março 
de 2007 e prazo de término previsto para fevereiro de 2009.
  
O Programa de Capacitação dos Técnicos Municipais para Elaboração dos 
Planos Diretores Participativos do Estado do Ceará (PDM/CE), com vistas 
a desenvolver a mesma metodologia de elaboração compartilhada de pla-
nos diretores, teve início em abril de 2007 e término em março de 2008 e 
atendeu 13 municípios cearenses, mediante uma parceria com a Associação 
de Municípios e Prefeitos do Estado do Ceará (Aprece).
 
Apesar de priorizar suas ações para o trabalho com agrupamentos de muni-
cípios, a CNM também apoiou iniciativas individuais para a elaboração dos 
planos diretores. Neste sentido, foram acompanhados pela equipe técnica da 
CNM os processos de elaboração dos seguintes municípios: Mariana Pimen-
tel (RS), Pedras de Fogo (PB), Alagoa Grande (PB) e São Bento (PB).
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Fotos 3 e 4. I Oficina Municipal e Lançamento do Processo de Elaboração do Plano Diretor 
participativo Forquilha (CE), agosto de 2007.

  
Foto 1 e 2. I e II Encontro Regional de Técnicos Municipais do PDP/CE, Fortaleza, junho/
julho de 2007.
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2 
Habitação
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2.1 O Sistema Nacional de Habitação de Interesse 
Social

O Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social (SNHIS) foi instituído 
a partir da Lei Federal no 11.124 de 16 de junho de 2005 com o objetivo 
principal de implementar políticas e programas que promovam o acesso à 
moradia digna para a população de baixa renda, que compõe a quase tota-
lidade do déficit habitacional do país, bem como articular, compatibilizar, 
acompanhar e apoiar a atuação das instituições e dos órgãos que desempe-
nham funções no setor da habitação. 

O Sistema centraliza todos os programas e projetos destinados à habitação 
de interesse social, na tentativa de potencializar os investimentos existentes, 
a partir de recursos oriundos do FGTS, do FNHIS (Fundo Nacional de Ha-
bitação de Interesse Social) e, ainda, de outros fundos como o FAR (Fundo 
de Arrendamento Residencial) e o FDS (Fundo de Desenvolvimento Social).

De acordo com a Lei no 11.124/2005, a estruturação, a organização e a 
atuação do SNHIS estão pautadas nos seguintes princípios:

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;

b)  moradia digna como direito e vetor de inclusão social;

c)  democratização, descentralização, controle social e transparência 
dos procedimentos decisórios;
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d)  função social da propriedade urbana visando a garantir atuação 
direcionada, a coibir a especulação imobiliária e a permitir o acesso 
à terra urbana e ao pleno desenvolvimento das funções sociais da 
cidade e da propriedade.

O SNHIS está dividido em dois subsistemas: o Subsistema de Habitação de 
Interesse Social (SHIS) e o Subsistema de Habitação de Mercado (SHM).

O SHIS é destinado às camadas menos favorecidas e contempla duas linhas 
de financiamento: uma para provisão e reabilitação de imóveis usados; outra 
para urbanização em assentamentos precários.

O SHM dirige-se as classes sociais com faixa de renda entre 5-10 salários 
mínimos e acima de 10 salários mínimos, estando as fontes de recursos para 
esse subsistema baseadas na captação via cadernetas de poupança e demais 
instrumentos de atração de investidores institucionais e pessoas físicas, com 
o objetivo de reorganizar o mercado privado de habitação.

Ambos os sistemas levam em consideração as diferenças regionais e o perfil 
da demanda imobiliária, de maneira a atender parcelas da população que 
dependem de recursos públicos para a aquisição da casa própria.

2.2 O Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social 
(FNHIS)

A Lei no 11.124/2005 também instituiu o Fundo Nacional de Habitação 
de Interesse Social (FNHIS), que centraliza os recursos orçamentários dos 
programas de Urbanização de Assentamentos Subnormais e de Habitação 
de Interesse Social, inseridos no SNHIS.
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O FNHIS é constituído por recursos do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento 
Social (FAZ), de outros fundos ou programas que vierem a ser incorporados 
ao FNHIS, de dotações do Orçamento Geral da União, classificadas na 
função de habitação e de outras fontes especificadas na lei.

As aplicações dos recursos do FNHIS serão destinadas a ações vinculadas 
aos programas de habitação de interesse social que contemplem, entre outras 
hipóteses, aquisição, construção, conclusão, melhoria, reforma, locação 
social e arrendamento de unidades habitacionais em áreas urbanas e rurais, 
a produção de lotes urbanizados para fins habitacionais e a urbanização, 
produção de equipamentos comunitários, regularização fundiária e urba-
nística de áreas caracterizadas de interesse social.

Importante lembrar que a Lei no 11.124/05 estabelece que a aplicação dos 
recursos do FNHIS em áreas urbanas deve submeter-se à política de desen-
volvimento urbano expressa no Plano Diretor.

Outro aspecto que merece destaque diz respeito à descentralização das apli-
cações do fundo, que poderão ser operados por Estados, Distrito Federal e 
Municípios que cumprirem as seguintes determinações:

a) constituir fundo, com dotação orçamentária própria, destinado 
a implementar Política de Habitação de Interesse Social e receber 
os recursos do FNHIS;

b) 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  
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de seus representantes e a proporção de ¼ (um quarto) das vagas 
aos representantes dos movimentos populares;

c) apresentar Plano Habitacional de Interesse Social, considerando 
as especificidades do local e da demanda;

d) firmar termo de adesão ao SNHIS, disponibilizado na 
Internet;

e) elaborar relatórios de gestão; e

f) observar os parâmetros e diretrizes para concessão de subsídios 
no âmbito do SNHIS de que trata os artigos 11 e 23 da Lei no 
11.124/2005.

No entanto, o Conselho Gestor do Fundo Nacional de Habitação de 
Interesse Social (CGFNHIS), órgão responsável pela gestão do Fun-
do, poderá dispensar municípios das exigências contidas nas letras a 
e b, em função de características territoriais, econômicas, sociais ou 
demográficas.

A lei ainda estabelece que as transferências de recursos do FNHIS para os 
Estados, o Distrito Federal e os Municípios ficam condicionadas ao ofe-
recimento de contrapartida do respectivo Ente Federativo, que podem ser 
na forma de recursos financeiros, bens imóveis urbanos ou serviços, desde 
que vinculados aos respectivos empreendimentos habitacionais realizados 
no âmbito dos programas do SNHIS. 
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2.3 A Política Nacional de Habitação

A entrada em vigor da Lei no 11.124/2005 propiciou, por outro lado, o 
desenho de uma política nacional de habitação. A idéia consiste em arti-
cular nas três esferas de governo planos de habitação que sejam capazes 
de articular as ações e os investimentos necessários ao atendimento da 
demanda habitacional. 

A etapa inicial consiste na elaboração do Plano Nacional de Habitação (Pla-
nhab), integrante do processo de planejamento de longo prazo do governo 
federal. O Planhab está em processo de elaboração desde agosto de 2007 e 
contempla a realização de seminários regionais e de consultas aos conselhos 
de participação popular e de outros segmentos da sociedade.

A repercussão da política nacional de habitação no âmbito do município se 
dará por meio da elaboração do plano municipal de habitação, nos termos 
exigidos pela Lei no 11.124/2005. De acordo com a Resolução no 15 do 
CGFNHIS, os prazos para os municípios aderirem ao SNHIS e elaborarem 
seus planos são os seguintes:

a) Municípios com população superior a 20 mil habitantes ou 
situados em regiões metropolitanas:

– Lei de criação do fundo de habitação e lei de criação do conselho 
gestor do fundo: até 31 de dezembro de 2008.

– Plano Habitacional de Interesse Social: até 31 de dezembro de 
2009.
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b) Municípios com população até 20 mil habitantes:

– Lei de criação do fundo de habitação e lei de criação do conselho 
gestor do fundo e Plano Habitacional de Interesse Social: até 31 
de dezembro de 2009.

O Plano de Habitação de Interesse Social deve orientar o planejamento 
local do setor habitacional e deve ser elaborado com ampla participação 
da sociedade, estabelecendo os princípios, as diretrizes e os objetivos e as 
metas a serem aplicadas a partir do diagnóstico da questão habitacional 
no município.

As etapas de elaboração do Plano Local de Habitação de Interesse Social 
devem contemplar o diagnóstico do setor habitacional e as estratégias de 
ação, discriminando as diretrizes, objetivos, programas e ações, metas, 
recursos e fontes de financiamento, bem como indicadores; programas e 
ações prioritárias, monitoramento, avaliação e revisão.
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3 
Saneamento 
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3.1 O Marco Regulatório do Saneamento no Brasil

Nas duas últimas décadas, o saneamento no Brasil careceu de planejamento 
sistemático, associado à indefinição de políticas e programas que efetiva-
mente trouxessem respostas às demandas sociais. Como conseqüência, 
o saneamento, enquanto ação socioeconômica de caráter coletivo, nunca 
alcançou níveis estáveis de institucionalização, resultando uma realidade 
extremamente precária, não apenas dos indicadores de salubridade am-
biental, mas também nos fatores que caracterizam a expressão econômica, 
financeira, organizacional, gerencial e tecnológica desse setor de atividade 
humana do país.

Em um país gigantesco, de contrastes acentuados, torna-se necessária uma 
estrutura técnico-administrativa, que além de competência técnica, acene 
com providências e atrativos concretos para desencadear um processo de 
participação do município na prestação dos serviços de interesse local. Entre 
os atrativos a serem utilizados, há que se priorizar a aplicação de recursos 
e a intermediação na consolidação de proposta de desenvolvimento insti-
tucional local provedoras de auto-suficiência, administrativa, financeira e, 
conseqüentemente, autogestão.

O modelo descentralizado de atuação fundamenta-se na premissa de que 
quanto mais próximo o prestador de serviços e o poder decisório estiverem 
do usuário, tanto mais eficiente e acessível se torna o serviço prestado, esti-
mulando e facilitando a participação comunitária na eleição de prioridades 
e no controle, exercido pela sociedade, sobre o órgão público.

Cerca de 1/3 do total dos municípios brasileiros tem seus serviços de água e 
esgotos gerenciados diretamente, sendo nos demais o serviço concedido pelo 
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município às companhias estaduais ou a empresas da iniciativa privada. Em 
ambos os casos, os serviços apresentam carências gerenciais e financeiras. 
Na maioria dos casos não existem projetos ou o mínimo planejamento. As 
ampliações, quando necessárias, são realizadas de forma duvidosa, sem 
garantia de que os recursos investidos irão atingir os objetivos.

Essa situação se deve primordialmente às quase duas décadas em que o setor 
ficou carente de regulamentação, quando a competência pela realização dos 
serviços transformou-se em questão jurídica, e as fontes de financiamento 
para o setor secaram, uma vez que não havia segurança jurídica para qual-
quer investimento.

Durante a vigência do Plano Nacional de Saneamento (Planasa), criado no 
início da década de 1970, o BNH centralizava e geria os recursos do Sistema 
Financeiro do Saneamento (SFS), elaborava suas normas, coordenava sua 
operação, aprovava os programas estaduais de investimentos, analisava os 
estudos de viabilidade técnica, estudos tarifários e fiscalizava as companhias 
estaduais de saneamento. 

Entendia-se como saneamento básico, os sistemas de abastecimento de água 
e esgotos sanitários. As companhias estaduais foram criadas para viabili-
zar as obras de saneamento que se faziam necessárias nos grandes centros 
urbanos, principalmente, as capitais brasileiras, em função do vertiginoso 
crescimento populacional em torno desses aglomerados urbanos. Cerca de 
80% da população já vivia nas cidades.

No modelo de gestão, então vigente, os municípios cujos gestores muni-
cipais não se mostravam competentes para gerir o setor de saneamento 
concediam os serviços às companhias estaduais. Como os municípios de 
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pequeno e médio porte apresentavam características de boa operação e 
exigiam baixos investimentos, passaram a ser verdadeiros sustentáculos das 
recém-criadas companhias. Nesse período, os municípios além de perderem 
a administração de seus sistemas de saneamento, eram obrigados a custear 
algumas obras de expansão, que não interessavam às estaduais, principal-
mente as obras dos sistemas de esgotamento sanitário.

Com a falência do Planasa, que não conseguiu cumprir os seus objetivos, e 
a extinção do BNH, em meados dos anos 80, criou-se um vazio institucio-
nal ocupado pelas companhias estaduais que passaram a planejar, regular e 
operar os sistemas de saneamento trazendo, como conseqüência, algumas 
disputas judiciais de grande proporção, entre prefeituras e companhias 
estaduais.

Durante mais de 20 anos, foram discutidos no Congresso Nacional vários 
projetos de lei para reestruturar o setor saneamento, iniciando-se com o 
Projeto de Lei no 53, da Deputada Federal Irma Passoni, secundado pelo 
Projeto de Lei no 199/1993, do Deputado Federal Nilmário Miranda, que 
após aprovação das duas Casas Legislativas foi totalmente vetado pelo, 
então, Presidente da República sob alegação de contrariedade ao interesse 
público.

A maioria dos projetos de lei que se seguiram propunha a privatização do 
setor, retirando de vez a titularidade do município sobre os serviços de sa-
neamento.  Todas as tentativas para entregar o setor à iniciativa privada têm 
como contraponto a luta e a resistência municipalista, garantindo um saldo 
de conquistas para a sociedade em geral. Uma das principais foi impedir 
no Congresso Nacional a aprovação do PL no 4.147.
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Com a promulgação da Lei no 11.445, de 5 de janeiro de 2007, vigente a 
partir do dia 22 de fevereiro do mesmo ano, ficou instituído o Novo Mar-
co Regulatório do Saneamento no Brasil, que define saneamento básico, 
sistemas de abastecimento de água, esgotos sanitários, resíduos sólidos e 
drenagem urbana. Esse diploma legal apresenta, como um dos principais 
sustentáculos, a previsão de universalização dos serviços de saneamento 
básico, bem como sob responsabilidade do município a formulação da 
política de saneamento básico, além dos conceitos de eficiência e eficácia 
que devem ser atingidos pelos prestadores de serviços. Está em fase de jul-
gamento no STF a titularidade dos serviços de saneamento em municípios 
pertencentes a regiões metropolitanas

Quando sancionada a Lei no 11.445/2007, o quadro referencial básico da 
situação que vigorava pode ser constatado na publicação do Diagnóstico 
dos Serviços de Água e Esgotos – 2006, do Sistema Nacional de Informa-
ções sobre Saneamento (Snis), onde se observa que menos da metade da 
população brasileira dispunha de coleta de esgotos sanitários e cerca de 
70% não tinha os esgotos sanitários devidamente tratados.

Entre as companhias estaduais criadas no período de existência do Pla-
nasa, duas foram extintas (Acre e Mato Grosso), e a Cosama, do esta-
do do Amazonas, está a caminho da extinção. Das companhias rema-
nescentes, apenas cinco ou seis se mostram com condições plenas para 
continuidade de seus trabalhos. Com esse quadro, as autarquias muni-
cipais cresceram em quantidade, estão em formação vários consórcios 
públicos, e criou-se a oportunidade para participação do setor privado, 
principalmente, nos estados de Mato Grosso, Rio de Janeiro e São Pau-
lo. Em 2006, segundo o Snis, as companhias estaduais totalizaram em 
receita operacional um montante superior a R$ 18 bilhões e estima-se 
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que a receita operacional total do setor seja da ordem de R$ 25 bilhões.

Em função da Lei Nacional do Saneamento Básico (Lei no 11.445/07) a 
responsabilidade atribuída aos municípios, pela formulação da política de 
saneamento local, passou a ter fundamental importância na condução do 
processo de gestão a ser implantado. Para cumprimento da lei vigente o 
município deve elaborar o Plano de Saneamento Básico onde serão levan-
tados todos os investimentos necessários para universalização dos serviços 
e operação em regime de eficiência e eficácia.

De acordo com a Lei Nacional de Saneamento Básico – LNSB (Lei no 
11.445/07) os princípios fundamentais da prestação de serviços de sanea-
mento são os seguintes:

a)  universalização do acesso;

b)  integralidade, compreendida como o conjunto de todas as atividades 
e componentes de cada um dos diversos serviços de saneamento 
básico, propiciando à população o acesso na conformidade de suas 
necessidades e maximizando a eficácia das ações e resultados;

c)  abastecimento de água, esgotamento sanitário, limpeza urbana 
e manejo dos resíduos sólidos realizados de formas adequadas à 
saúde pública e à proteção do meio ambiente;

d)  disponibilidade, em todas as áreas urbanas, de serviços de drena-
gem e de manejo das águas pluviais adequados à saúde pública e 
à segurança da vida e do patrimônio público e privado;
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e)  adoção de métodos, técnicas e processos que considerem as pecu-
liaridades locais e regionais;

f)  articulação com as políticas de desenvolvimento urbano e regio-
nal, de habitação, de combate à pobreza e de sua erradicação, de 
proteção ambiental, de promoção da saúde e outras de relevante 
interesse social voltadas para a melhoria da qualidade de vida, para 
as quais o saneamento básico seja fator determinante;

g)  eficiência e sustentabilidade econômica;

h)  utilização de tecnologias apropriadas, considerando a capacidade 
de pagamento dos usuários e a adoção de soluções graduais e 
progressivas;

i)  transparência das ações, baseada em sistemas de informações e 
processos decisórios institucionalizados;

j)  controle social;

k)  segurança, qualidade e regularidade;

l)  integração das infra-estruturas e serviços com a gestão eficiente 
dos recursos hídricos.
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3.2 Formulação da Política Municipal de Saneamento

De acordo com o artigo 9o da LNSB, os titulares dos serviços deverão 
formular a respectiva política pública de saneamento básico, sendo que, 
para tanto, se obrigam a:

a)  elaborar os planos de saneamento básico;

b)  prestar diretamente ou autorizar a delegação dos serviços e definir 
o ente responsável pela sua regulação e fiscalização, bem como os 
procedimentos de sua atuação;

c)  adotar parâmetros para a garantia do atendimento essencial à saúde 
pública, inclusive quanto ao volume mínimo per capita de água 
para abastecimento público, observadas as normas nacionais re-
lativas à potabilidade da água;

d)  fixar os direitos e os deveres dos usuários;

e)  estabelecer mecanismos de controle social, nos termos do inciso 
IV do caput do artigo 3o da referida lei;

f)  estabelecer sistema de informações sobre os serviços, articulado 
com o Sistema Nacional de Informações em Saneamento;

g)  intervir e retomar a operação dos serviços delegados, por indicação 
da entidade reguladora, nos casos e condições previstos em lei e 
nos documentos contratuais.
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A participação popular é prevista como um dos Princípios Fundamentais 
da Prestação de Serviços de Saneamento (artigo 2o da Lei no 11.445). 
Além do controle social, o Plano Municipal de Saneamento (PMS) deve 
compreender um processo que envolva, simultaneamente, a capacitação 
da equipe local e a pactuação da sociedade em torno das diretrizes do 
Plano.

Os processos de planejamento orientados para a sustentabilidade, segundo a 
Agenda 21, requerem um elevado grau de participação da sociedade, o qual 
se aplica especialmente ao planejamento do sistema de saneamento. Três 
aspectos importantes devem ser considerados: os níveis de participação, as 
formas de participação e os grupos de participantes.
 
Os níveis de participação são definidos de acordo com o grau de envolvi-
mento da comunidade na elaboração do PMS, que pode variar desde um 
nível em que a participação é nula, até o estágio no qual a sociedade exerce 
o controle total sobre o processo.

As formas de participação da sociedade organizada são múltiplas e a sua 
definição reveste-se de grande importância. O objetivo da participação 
cidadã é conseguir o verdadeiro envolvimento da comunidade na tomada 
de decisões que vão estabelecer nada menos que a configuração da infra-
estrutura de saneamento do município.

A participação da sociedade não deve ocorrer de modo descontrolado, pois 
só conduzirá a um conjunto de frustrações desnecessário. São sugeridos três 
modos básicos de participação:
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a)  participação direta da comunidade desenvolvida por meio de apre-
sentações, debates pesquisas e qualquer meio em que fiquem ex-
pressas as opiniões individuais e/ou coletivas;

b)  participação em fase determinada por intermédio de sugestões ou 
alegações, apresentadas na forma escrita;

c)  participação por meio de grupos de trabalho.

Nessas três formas básicas de participação deve haver a presença ativa da 
Administração Municipal, colaborando no desenvolvimento do processo 
e assessorando a comunidade participante. No que diz respeito aos partici-
pantes, três grandes grupos podem resumir as comunidades, a saber:

a)  organizações sociais, econômicas, profissionais, políticas, cultu-
rais, etc.;

b)  população exterior, mas na área próxima à afetada pelo Plano;

c)  população residente no município.

A capacidade municipal para elaboração do PMS será tanto maior quan-
to mais o município estiver articulado com os demais municípios da 
microrregião e iniciar o seu processo de planejamento a partir da iden-
tificação da sua vocação regional, da divisão de papéis, entre outros 
pontos. Essa articulação, não só potencializa a solução de problemas 
comuns e qualifica os resultados, como também permite otimizar recur-
sos no processo de elaboração do PMS, ao possibilitar a contratação de 
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serviços comuns como consultorias, elaboração de cadastros, estudos, 
mapeamento e outros.

A elaboração de um PMS consiste no desenvolvimento de três etapas, a 
saber

a)  Primeira: consiste na elaboração do Diagnóstico dos Sistemas 
de Saneamento, que, de modo geral, consiste na identificação e 
caracterização dos diversos problemas a partir dos sintomas obser-
vados, procurando, caso a caso, identificar as respectivas causas. A 
identificação desses problemas, a sua gravidade e extensão deverão 
permitir hierarquizá-los de acordo com a sua importância para que, 
em fase posterior, as prioridades sejam definidas e intervenções 
sejam hierarquizadas. O processo para conhecimento de uma reali-
dade deve ser sistematizado, levando-se em consideração aspectos 
técnicos e sociais. Para a execução do diagnóstico, recomenda-se 
a formação de um Grupo de Trabalho envolvendo representantes 
de todos os órgãos do município que têm algum tipo de relação 
com o setor de saneamento, tais como:

Autarquias ou Departamentos ligados ao saneamento ou • 
empresas concessionárias de serviços de água e de esgotos, 
bem como aquelas encarregadas pela coleta de resíduos só-
lidos e operação de aterro sanitário.
Secretaria Municipal de Saúde.• 
Secretarias Municipais da área de componentes urbanos.• 
Secretarias Municipais de administração e finanças.• 
Secretarias Municipais da área social.• 
Instituições de ensino e pesquisa.• 
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Sociedade civil organizada.• 
Outras.• 

b)  Segunda: constitui-se do planejamento para um determinado 
período, segundo a legislação vigente há 20 anos, que tem por 
finalidade a valorização, a proteção e a gestão equilibrada dos 
recursos ambientais municipais, assegurando a sua harmonização 
com o desenvolvimento local e setorial por meio da economia de 
seu emprego e racionalização dos seus usos. Assim sendo, um 
PMS deve procurar atender a princípios básicos, os quais deverão 
ser discutidos e acordados com a sociedade. Para a formulação 
desse tipo de proposta há que se realizar uma abordagem multi-
disciplinar, que não trate somente dos aspectos tecnológicos dos 
sistemas, mas que permita conduzir os projetos com base na aná-
lise de diferentes relações com o contexto urbano. A concepção 
técnica a ser desenvolvida deve observar, ainda, a necessidade de 
se arranjar as diferentes dimensões envolvidas no setor, de modo 
a possibilitar a implementação adequada, racional e sustentável de 
sistemas de saneamento. A necessidade de uma visão integrada do 
setor também se constitui em um aspecto importante que deve ser 
destacado. Em linhas gerais, pode-se afirmar que um PMS deve 
contar, necessariamente, com os seguintes componentes:

diagnósticos setoriais;• 
definição dos objetivos (curto, médio e longo prazos);• 
proposta de intervenções (análise de cenários e estabeleci-• 
mento de prioridades);
programações físicas, financeiras e institucionais da im-• 
plantação;
programação de revisão e atualização;• 
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c)   A terceira etapa de elaboração do PMS consiste em transformar em 
projeto de lei os temas, propostas e diretrizes que nortearão o setor 
de saneamento básico no período de vigência do Plano. Assim sendo, 
o passo seguinte, após o trabalho técnico se transformar em projeto 
de lei, o documento passará por duas validações políticas, a saber:

A primeira: consistirá na realização de uma conferência mu-• 
nicipal, com participação dos delegados representando o 
Poder Público e os diversos segmentos da sociedade civil, 
estes definidos por ocasião das reuniões comunitárias.
A segunda: ocorrerá na Câmara de Vereadores, que acolherá • 
o Projeto de Lei aprovado na conferência municipal para que 
seja discutido e aprovado. Após a aprovação pelo Poder Le-
gislativo, haverá o encaminhamento para sanção do prefeito 
e, em seguida, publicação, quando entrará em vigor.

3.3. Novas formas de gestão pública

A prestação de serviços públicos pode ser realizada de forma direta, indireta 
ou gestão associada. A direta pode ocorrer de forma centralizada ou des-
centralizada, sendo esta com a constituição de autarquia, empresa pública, 
sociedade de economia mista ou fundação.

Na modalidade indireta, ou seja, por delegação, se faz necessária a licitação 
para, na seqüência, se firmar o contrato de concessão. A gestão associada 
ocorre por intermédio de consórcio público ou convênio de cooperação, que 
exige o contrato de programa. O consórcio público é regido pela Lei Federal 
no 11.107, sancionada em 6 de abril de 2005 e regulamentada mediante o 
Decreto no 6.017, de 17 de janeiro de 2007.
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O consórcio público e a gestão associada de serviços públicos são instru-
mentos de atuação conjunta de natureza voluntária, dependendo, portanto, 
exclusivamente da vontade de cada Ente da Federação que, cumpridas as 
suas obrigações, pode sair do consórcio público ou da gestão associada no 
momento que quiser.

A prestação de serviços públicos de saneamento básico pode ser realizada 
por entidade que não integre a administração do titular, desde que haja a 
celebração de contrato, sendo vedada a sua disciplina mediante convênios, 
termos de parceria ou outros instrumentos de natureza precária (artigo 
10. Lei no 11.445).

De conformidade com o artigo 11 da Lei do Saneamento, são condições 
de validade dos contratos que tenham por objeto a prestação de serviços 
públicos de saneamento básico:

a)  Existência de plano de saneamento básico.

b)  Existência de estudo comprovando a viabilidade técnica e a 
econômico-financeira da prestação universal e integral dos ser-
viços, nos termos do respectivo plano de saneamento básico.

c)  Existência de normas de regulação que prevejam os meios para 
o cumprimento das diretrizes da lei, incluindo a designação da 
entidade de regulação e de fiscalização.

d)  Realização prévia de audiência e de consultas públicas sobre 
o edital de licitação no caso de concessão e sobre a minuta 
do contrato.
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Os contratos e os convênios firmados até a data de referência 13/2/1995 e 
com vencimento após 31/12/2008 NÃO podem ser PRORROGADOS, e 
aqueles cujo vencimento esteja compreendido entre 22/2/2007 e 31/12/2008 
PODEM ser PRORROGADOS até 30/6/2009.

Nos casos de inexistência de contratos ou convênios, de instrumentos por 
prazo indeterminado ou nulo, bem como com prazo de vigência expirado 
antes de 22/02/2007 e outras formas de prestação precária, a prestação de 
serviços na situação atual é permitida até 31/12/2010.

Os contratos de concessão firmados entre 14/2/1995 e 6/4/2005 e os contra-
tos de programa assinados a partir de 7/4/2005 deverão obedecer as datas 
de vencimento estipuladas nos respectivos instrumentos, e a prorrogação 
da vigência depende do atendimento dos requisitos do artigo 11, caput e 
incisos, da Lei no 11.445/2007.

3.4 Financiamento do Setor de Saneamento

De acordo com os dados do Diagnóstico dos Serviços de Água e Esgotos 
– 2006, do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento, divul-
gado pelo Programa de Modernização do Setor Saneamento (PMSS), do 
Ministério das Cidades, o índice de atendimento (cobertura) nacional dos 
sistemas de abastecimento de água é de 93,1% (96,3%, em 2005), o de 
coleta e afastamento de esgotos alcançou 48,3% (47,9%, em 2005) e de 
tratamento dos efluentes sanitários 32,2% (31,7%, em 2005).
 
Portanto, mais de 60% da população brasileira não têm os esgotos sa-
nitários devidamente tratados, bem como mais de 50% não dispõem 
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de rede coletora. No quadro 1, a seguir, pode-se visualizar os referidos 
dados segundo a região geográfica.

Quadro 1

Níveis de atendimento água/esgotos

Abrangência Água (%)
Esgotos (%)

Coleta Tratam
Norte 62,7 6,1 8,4

Nordeste 92,5 26,4 31,9

Sudeste 95,7 69,6 33,7

Sul 99,2 35,2 28,2

Centro-Oeste 98,0 45,9 42,8

Brasil 93,1 48,3 32,2

Fonte: Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento – Snis.

De acordo com os dados do quadro 1, nota-se que o menor índice de atendi-
mento pelos sistemas de abastecimento de água foi detectado na região norte, 
igual a 62,7% (68,5%, em 2005), e o maior nas regiões Sul e Centro-Oeste 
com 99,2% e 98,0%, respectivamente. Em 2005, esse índice, nas mesmas 
regiões, era de 100%.
 
A cobertura pelos sistemas de coleta e afastamento de esgotos sanitários 
é crítica na região Norte atendendo, apenas, 6,1% (6,7%, em 2005) da 
população, enquanto o maior índice de atendimento foi apurado na região 
Sudeste com 69,6% (69,4%, em 2005). A região com maior cobertura 
no que se refere ao tratamento de esgotos é a Centro-Oeste com 42,8% 
(39,7%, em 2005).
 
Em relação aos prestadores de serviços regionais (companhias estaduais) 
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constatou-se que metade deles apresentou valores iguais ou maiores que 
o indicador nacional ao índice médio de atendimento de abastecimento de 
água (93,1%), enquanto aproximadamente 78% dos prestadores de serviços 
de abrangência local (Serviços Municipais, Autarquias, etc.) superaram 
esse índice. No quadro 2, pode ser visualizado o índice de cobertura de 
abastecimento de água, segundo os prestadores de serviço regional e local, 
de acordo com a região geográfica.

Quadro 2

Atendimento segundo prestadores – água

Abrangência
Água (%)

Regionais Locais

Norte 64,4 60,2

Nordeste 92,1 95,5

Sudeste 94,6 97,8

Sul 99,3 98,8

Centro-Oeste 98,8 96,0

Brasil 93,1 92,8

Fonte: Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento – Snis.

Apenas quatro prestadores de serviços de abrangência regional (companhias 
estaduais), cerca de 15%, obtiveram índices iguais ou superiores ao índice 
médio nacional (42,2%) de coleta de esgotos. Já para os prestadores locais 
(Serviços Municipais, Autarquias, etc.), a situação é melhor apresentando 
valores iguais ou superiores ao índice médio nacional (69,7%). No quadro 3, 
pode-se observar o nível de atendimento dos serviços de esgotos sanitários 
segundo os prestadores regionais e locais, de acordo com a região geográfica.
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Quadro 3

Atendimento segundo os prestadores – esgotos

Abrangência
Coleta de esgotos (%) Tratamento de esgotos (%)

Regionais Locais Regionais Locais

Norte  4,5 8,8 5,6 13,0

Nordeste 25,2 48,0 32,9 18,5

Sudeste 60,8 91,4 35,9 27,9

Sul 30,2 53,6 31,9 17,2

Centro-Oeste 49,8 31,5 47,7 27,6

Brasil 42,2 69,7 34,5 25,0

Fonte: Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento – Snis.

No período 2002/2006, a quantidade de ligações de águas ativas evoluiu 
de 28,9 milhões para 34,1 milhões, o que representou um crescimento 
da ordem de 18,0% e a extensão da rede de água, no mesmo período, 
variou de 362,8 mil quilômetros para 443,1 mil quilômetros, o equiva-
lente a um crescimento de 22,1%. O volume de água produzido cresceu 
menos que as ligações de água, passando de 12,3 bilhões de m³ para 
13,9 bilhões de m³. No período considerado o coeficiente médio de 
extensão de rede de água pela quantidade de ligações foi da ordem de 
13 m/ligação de água
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Quadro 4

Quantidade de ligações e extensão de redes

Ano
Ligações (milhões) Rede (mil km)

Água Esgotos Água Esgotos

2002 28,9 12,6 362,8 134,1

2003 30,0 13,1 375,1 140,6

2004 31,1 13,9 394,2 148,2

2005 32,4 14,8 409,2 158,4

2006 34,1 15,8 443,1 171,2

Fonte: Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento – Snis.

Uma análise similar, agora para o volume de água produzido, mostrou que 
nos últimos cinco anos a produção de água dos prestadores na amostra 
Snis apresentou incremento de 13,0%. Esse incremento foi inferior ao da 
quantidade de ligações de água (18,0%). Ainda assim, o consumo médio per 
capita de água para a amostra Snis, em 2006, foi de 145,1 l/hab.dia, maior 
que o mesmo consumo em 2002, igual a 142,6 l/hab.dia. Pode explicar esta 
situação, a queda no índice médio de perdas de água, que reduziu de 40,6%, 
em 2002, para 39,8%, em 2006.

Em relação aos sistemas de esgotos sanitários, a quantidade de ligações 
passou de 12,6 milhões, em 2002, para 15,8 milhões, o que equivale a um 
crescimento de 25,4%; e a extensão das redes de esgotos variou, no mesmo 
espaço de tempo, de 134,1 mil quilômetros para 171,2 mil quilômetros, 
representando um incremento de 27,7%. O coeficiente médio de rede de 
esgotos por ligação foi da ordem de 11 m/ligação de esgotos.
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No ano de 2006, foram investidos pelos prestadores de serviços de água e 
esgotos o montante de R$ 4.537,4 milhões, representando cerca de 28,0% 
superior àquele investido em 2005, que sob a ótica da origem representa 
um incremento de 23,8% nos investimentos com recursos próprios, 62,8% 
com recursos onerosos.

A evolução dos investimentos é fruto da retomada dos investimentos ocorri-
da desde 2003, tendo como principal pilar a liberação de recursos financei-
ros de empréstimos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), 
refletido no incremento dos recursos onerosos efetivamente realizados 
no ano de 2006. No quadro 5, adiante, pode-se visualizar a origem dos 
recursos investidos pelos prestadores de serviços, de acordo com a região 
geográfica.

Quadro 5

Origem dos recursos investidos em 2006

Regiões

INVESTIMENTOS (R$ milhões)

Recursos
próprios

Recursos
onerosos

Recursos
não 

onerosos

Não 
Identif.

Total

Norte 56,6 28,2 36,4 9,8 131,0

Nordeste 155,6 117,9 336,9 46,4 656,8

Sudeste 1.275,0 782,0 149,2 192,3 2.398,4

Sul 505,6 264,4 12,7 60,6 843,4

Centro-
Oeste

260,4 184,6 32,6 30,3 507,8

Brasil 2.253,2 1.377,1 567,8 339,3 4.537,4

Fonte: Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento – Snis.
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A alocação de recursos públicos federais e os financiamentos com recursos 
da União ou com recursos geridos ou operados por órgãos ou entidades da 
União serão feitos em conformidade com as diretrizes e objetivos estabe-
lecidos nos artigos 48 e 49, da Lei no 11.445, com os planos de saneamento 
básico condicionados ao alcance de índices mínimos de:

a) desempenho do prestador na gestão técnica, econômica e finan-
ceira dos serviços;

b) eficiência e eficácia dos serviços, ao longo da vida útil do 
empreendimento;

c) adequada operação e manutenção dos empreendimentos an-
teriormente financiados com recursos mencionados no caput do 
artigo.

Na aplicação de recursos não onerosos da União, é dada a prioridade às 
ações e empreendimentos que visem ao atendimento de usuários ou muni-
cípios que não tenham capacidade de pagamento compatível com a auto-
sustentação econômico-financeira dos serviços, vedada sua aplicação a 
empreendimentos contratados de forma onerosa.

A União poderá instituir e orientar a execução de programas de incentivo à 
execução de projetos de interesse social na área de saneamento básico com 
participação de investidores privados, mediante operações estruturadas de 
financiamentos realizados com recursos de fundos privados de investimento, 
de capitalização ou de previdência complementar, em condições compatíveis 
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com a natureza essencial dos serviços públicos de saneamento básico.
 
É vedada a aplicação de recursos orçamentários da União na administração, 
operação e manutenção de serviços públicos de saneamento básico não 
administrados por órgão ou entidade federal, salvo por prazo determinado 
em situações de eminente risco à saúde pública e ao meio ambiente.

Os recursos não onerosos da União, para subvenção de ações de sanea-
mento básico promovidas pelos demais Entes da Federação, serão sempre 
transferidos para municípios, o Distrito Federal ou estados. No fomento à 
melhoria de operadores públicos de serviços de saneamento básico, a União 
poderá conceder benefícios ou incentivos orçamentários, fiscais ou credi-
tícios como contrapartida ao alcance de metas de desempenho operacional 
previamente estabelecidas.

O estudo intitulado Dimensionamento das Necessidades de Investimentos 
para a Universalização dos Serviços de Abastecimento de Água e de Coleta 
e Tratamento de Esgotos Sanitários no Brasil, elaborado para o Programa de 
Modernização do Setor Saneamento (PMSS), pelo Consórcio JNS / Acqua-
plan, em 2003, no âmbito do contrato 02/389 firmado com o Programa das 
Nações Unidas para o Desenvolvimento (Pnud), estimava que a quantidade 
de recursos financeiros necessários, para a universalização dos serviços de 
saneamento, no período 2000/2020 alcançaria o montante de R$111 bilhões, 
cerca de R$ 6,5 bilhões/ano (2003/2020), sendo R$ 84 bilhões de reais no 
primeiro decênio e R$ 27 bilhões no segundo. No período 2003/2010, a 
média anual foi, portanto, estimada em R$ 12 bilhões.

De acordo com o que vem sendo amplamente divulgado, o Programa de 
Aceleração do Crescimento (PAC) destinou R$ 40 bilhões para o Setor de 
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Saneamento, para aplicação entre 2007 e 2010, sendo R$ 12 bilhões do or-
çamento/PPI, R$ 12 bilhões financiados pelo FGTS e FAT, R$ 8 bilhões por 
meio de operações de mercado e os outros R$ 8 bilhões como contrapartidas 
dos operadores. Planeja o governo federal investir a maior parcela desses 
recursos nos sistemas de esgotos sanitários, principalmente tratamento, 
imaginando atingir o índice de cobertura em torno de 55%. 
Considerando o que foi exposto e que os recursos do PAC/Saneamento não 
serão investidos integralmente nos sistemas de abastecimento de água e esgo-
tos sanitários, conclui-se que somente os recursos do PAC serão insuficien-
tes para o cumprimento das metas preconizadas no estudo citado anterior-
mente, mas algumas providências pontuais poderão diminuir esse passivo.

A quantidade de trabalhadores envolvidos diretamente com a prestação 
de serviços de água e esgotos sanitários, em 2006, totalizou 181,2 mil, 
incluídos nesse total os postos de trabalhos diretos sob a responsabilidade 
dos prestadores de serviços, igual a 125,1 mil trabalhadores, e os que es-
tão concentrados nas atividades terceirizadas, ou seja, 56,1 mil postos de 
trabalho. Em relação ao ano de 2005 apurou-se uma expansão de 4,1% da 
força de trabalho. 

Considerando, também, a estimativa de geração de empregos diretos, indi-
retos e de efeito renda decorrente dos investimentos, somam-se outros 238,5 
mil empregos, totalizando 419,7 mil trabalhadores ligados ao setor.

Em relação à produtividade de pessoal total, medida segundo a quantidade 
de ligação ativa (água + esgotos) por pessoal total (próprios + terceirizados), 
o índice médio foi de 271,1 ligações/empregado, sendo que para os pres-
tadores regionais o valor médio foi de 304,9 ligações/empregado e para os 
prestadores locais 209,3 ligações/empregados, podendo-se concluir que a 
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oferta de empregos nos prestadores de serviços locais é maior em relação 
aos prestadores de serviços regionais. 
O índice médio de perdas de faturamento apurado em 2006 foi de 39,8%, 
valor 0,8% maior que o índice médio de 2005. É importante salientar que os 
reflexos positivos da hidrometração sobre o controle das perdas são suficien-
tes para uma drástica redução nos valores médios dos índices de perdas de 
faturamento. No quadro 6, a seguir, apresentam-se as perdas de faturamento, 
em valores médios, segundo a abrangência e a região geográfica.

Quadro 6

Índice de perdas de faturamento – 2006

Regiões
Abrangência

Brasil
(%)Regional

(%)
Microrreg.

(%)
Local
(%)

Norte 53,4 - 63,3 58,1

Nordeste 45,1 19,5 34,4 44,1

Sudeste 39,8 42,6 37,9 39,3

Sul 26,6 13,9 38,1 29,7

Centro-Oeste 32,9 31,7 41,8 36,0

Brasil 39,5 38,6 40,7 39,8

É importante observar que o índice médio de perdas de faturamento dos 
prestadores de serviços locais, da região Sudeste, é inferior aos índices 
médios dos prestadores de serviços regionais e microrregionais. Os piores 
índices médios apurados de perdas de faturamento nacional foram apurados 
nas regiões Norte e Nordeste, destacando-se como exemplo negativo os 
prestadores de serviços regionais da região Nordeste e os prestadores de 
serviços locais da região Norte.
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A receita operacional dos prestadores de serviços em 2006 (R$ 22,5 bilhões) 
foi superior àquela apurada em 2005 (R$ 20,2 bilhões), 11,3%, e as despesas 
14,3%, maior que a observada em 2005 (R$ 21,5 bilhões contra R$ R$ 18,8 
bilhões). Em ambos os casos, a variação foi bastante superior à inflação de 
2006, medida pelo IPCA, que apresentou índice de 3,14%. Cabe salientar 
que em 2006 o setor saneamento brasileiro desembolsou R$ 2,4 bilhões, a 
título de despesas fiscais e tributárias.

As composições médias da despesa de exploração (DEX) para os prestadores 
de serviços de abrangência regional e local são apresentadas no quadro 7.

Quadro 7

Composição das despesas de exploração

Tipo de despesa
Participação na dex (%)

Regional Local

Pessoal próprio 39,1 36,7

Produtos químicos 3,1 4,2

Energia elétrica 15,8 19,2

Serviços de terceiros 18,4 18,9

Água importada 0,3 6,2

Despesas fiscais e tributárias 12,3 4,7

Outras despesas 11,1 10,0

 100,0 100,0

As composições médias das despesas totais (DTT) com os serviços para os 
prestadores de serviços de abrangência regional e local, em relação ao ano 
2006, são mostradas no quadro 8, a seguir.
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Quadro 8

Composição das despesas totais

Tipo de despesa
Participação na DTT (%)

Regional Local

DEX (Despesa de Exploração) 67,6 84,9

DPA (Deprec., Previsão, 
Amortização)

16,9 4,8

Parcela do serviço da dívida 8,0 3,3

Despesas fiscais e tributárias 4,1 1,1

Outras despesas 3,4 5,9

 100,0 100,0

A tarifa média praticada pelos serviços de água e esgotos no Brasil, em 2006, 
foi de R$ 1,75/m³, sendo que os prestadores de serviços de abrangência 
regional praticaram uma tarifa média de R$ 1,92/m³ e, entre os prestadores 
de abrangência local, essa tarifa foi de R$ 1,26/m³.
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4 
Por onde começar?
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Para efetivar o conjunto de ações que foram mencionadas no capítulo an-
terior, sugerimos a adoção de alguns procedimentos que podem colaborar 
decisivamente para a execução de uma política urbana de qualidade.

Estrutura técnico-administrativa:

É necessário contar com uma equipe técnica capaz de responder pelas 
demandas relativas ao desenvolvimento urbano. Esta equipe pode fazer 
parte da estrutura administrativa do município (Secretaria de Desenvolvi-
mento Urbano ou departamento ligado a Secretaria de Planejamento) ou 
de uma estrutura externa compartilhada com outros municípios, por meio 
da utilização de um consórcio público, o que é o mais indicado em razão 
dos custos.

Entretanto, tendo em vista o tempo que leva a formatação de um consórcio, 
deve-se considerar, para suprir as necessidades do início do mandato, a 
utilização de técnicos (engenheiros, arquitetos, geógrafos, topógrafos, etc.) 
que já façam parte do quadro da prefeitura ou, na falta deles, a contratação 
temporária de profissionais.

Inventário Preliminar:

Trata-se de uma atividade de pesquisa e organização das informações dis-
poníveis na prefeitura. É necessário separar e catalogar todo o material 
existente, dentre leis, mapas, estudos, cadastros, etc.

Este trabalho pode ser facilitado com a utilização de um check list, como 
o modelo apresentado no Anexo I.
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Solicitação de estudos, mapas e outras informações sobre o município

Um dos segredos para uma gestão eficiente é o conjunto de informações 
disponível sobre a realidade. Quanto mais informações existirem, melhores 
as condições para a tomada de decisão. Assim, um dos principais atos a se-
rem feitos, após o inventário preliminar é buscar as informações que estão 
faltando junto aos órgãos das outras esferas de poder. Existem alguns que 
podem ser consultados imediatamente, como por exemplo:

Ministério do Meio Ambiente: <www.mma.gov.br>.• 
Ibama – <www.ibama.gov.br>• 
ANA – Agência Nacional das Águas – <www.ana.gov.br>• 
IBGE – <www.ibge.gov.br>• 
Ipea – <www.ipea.gov.br>• 
Pnud – <www.pnud.org>• 
Embrapa – <www.embrapa.br>• 
Ministério das Cidades – <www.cidades.gov.br>• 
Ministério do Exército – <www.exercito.gov.br>• 
Inpe – <www.inpe.br>• 
Portal CNM – <www.cnm.org.br>• 

Verificação do cumprimento das obrigações legais decorrentes da Lei no 
11.124/2005 (SNHIS) e da Lei no 11.445/2007 (LNSB):

O prefeito deve solicitar à sua assessoria que verifique as questões referentes 
ao cumprimento das obrigações decorrentes da legislação sobre habita-
ção e saneamento (ver no capítulo seguinte as obrigações e os respectivos 
prazos).
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Integração dos setores de planejamento e de cadastro:

Um dos equívocos mais comuns que nós encontramos é a falta de integração 
entre os órgão de planejamento dos municípios com os setores que cuidam 
dos cadastros municipais.

Essa integração é fundamental para a execução das políticas urbanas. Os 
estudos e os instrumentos utilizados pelo órgão de planejamento são úteis 
para atualização dos cadastros e vice-versa.

Com essa integração, o município pode desenvolver uma política de ar-
recadação de tributos mais justa e eficiente e, por outro lado, pode dis-
por de informações valiosas para a definição de locais para intervenções 
urbanísticas.
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5 
Agende-se: 

olho aberto para não 
perder os prazos
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No que diz respeito à legislação que rege as áreas ligadas ao planejamen-
to e desenvolvimento urbano, os prefeitos devem tomar cuidado com os 
seguintes prazos, uma vez que o descumprimento pode ocasionar desde a 
vedação para acessar recursos, como sanções para o gestor:

a)  Plano Diretor: os municípios com mais de 20 mil habitantes ou 
integrantes de regiões metropolitanas que ainda não elaboraram 
o Plano Diretor devem fazê-lo imediatamente, uma vez que 
o prazo expirou em 30 de junho de 2008, conforme a Lei no 
11.673/2008 que alterou o Estatuto da Cidade.

b)  Plano Municipal de Habitação e adesão ao SNHIS:

 municípios com população superior a 20 mil habitantes ou • 
situados em regiões metropolitanas:

–  Lei de criação do fundo de habitação e lei de criação 
do conselho gestor do fundo: até 31 de dezembro de 
2008;

–  Plano Habitacional de Interesse Social: até 31 de de-
zembro de 2009.

Municípios com população de até 20 mil habitantes:• 
–  Lei de criação do Fundo de Habitação e lei de criação 

do Conselho Gestor do Fundo e do Plano Habitacional 
de Interesse Social: até 31 de dezembro de 2009.

c) Saneamento:

a) Os contratos e os convênios firmados até a data de referência 
13/2/1995 e com vencimento após 31/12/2008 NÃO podem ser 
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PRORROGADOS, e aqueles cujo vencimento esteja compre-
endido entre 22/2/2007 e 31/12/2008 PODEM ser PRORRO-
GADOS até 30/6/2009.

b)  Nos casos de inexistência de contratos ou convênios, de ins-
trumentos por prazo indeterminado ou nulo, bem como com 
prazo de vigência expirado antes de 22/02/07 e outras formas 
de prestação precária à prestação de serviços na situação atual, 
é permitida até 31/12/10.

c)  Os contratos de concessão firmados entre 14/2/1995 e 6/4/2005 
e os contratos de programa assinados a partir de 7/4/2005 de-
verão obedecer às datas de vencimento estipuladas nos respec-
tivos instrumentos, e a prorrogação da vigência depende do 
atendimento dos requisitos do artigo 11, caput e incisos, da Lei 
no 11.445/2007.
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6 
O que vem por aí: 
a revisão da Lei de 

Parcelamento do Solo 
(PL 3057/2001)
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Os prefeitos brasileiros devem ficar atentos à tramitação do PL 3057/2001 
que propõe a revisão da Lei de Parcelamento do Solo (Lei no 6.766/1979) e 
que trará impactos significativos para gestão territorial sob responsabilidade 
do município.

Dentre os novos instrumentos propostos figuram a criação da gestão terri-
torial plena, que conferirá aos municípios que preencherem os requisitos 
estabelecidos na lei a prerrogativa de conceder a licença urbanística e am-
biental integrada.

São repassadas para o município diversas competências para a fiscalização 
e o controle do parcelamento do solo urbano, bem como sobre condomínios 
urbanísticos.

O PL no 3.057/2001 dedica um título específico sobre regularização fun-
diária, estabelecendo regras que facilitarão as ações desenvolvidas pelos 
municípios nesse sentido, além de criar a figura jurídica da responsabilidade 
territorial, que permitirá punir agentes públicos e privados que praticarem 
atos contra a ordem urbanística.

O relatório final do PL no 3057/2000 foi aprontado pela Comissão Especial 
em dezembro de 2007 que aprovou um substitutivo assinado pelo deputado 
Renato Amary. Por ser terminativo o parecer aprovado, o projeto está pron-
to para ser apreciado pelo plenário da Câmara dos Deputados e, segundo 
informações, deverá ser discutido e votado ainda no presente ano.
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Aprece – Associação de Municípios e Prefeitos do Estado do Ceará

BID – Banco Interamericano de Desenvolvimento

CGFNHIS – Conselho Gestor do Fundo Nacional de Habitação de Interesse 
Social

Famep – Federação das Associações de Municípios do Estado do Pará

Famup – Federação das Associações de Municípios do Estado da 
Paraíba

FNHIS – Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social

LDO – Lei de Diretrizes Orçamentárias

LNSB – Lei Nacional de Saneamento Básico

LOA – Lei Orçamentária Anual

Planasa – Plano Nacional de Saneamento

Planhab – Plano Nacional de Habitação

PMS – Plano Municipal de Saneamento

PPA – Plano Plurianual

Sedurb/PA – Secretaria de Desenvolvimento Urbano do Estado do Pará

SNHIS – Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social

STF – Supremo Tribunal Federal
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ANEXO I

Check List

Preencher de acordo com a cartografia existente:

Existência
(Sim/ Não)

Cartografia Data de Elaboração

Mapa do município (área rural 
e urbana)

Planta da cidade atualizada

Planta da cidade desatualizada

Fotografia aérea

Imagem de satélite

Mapa de hidrografia

Mapa de vegetação

Mapa do tipo de solo

Topografia (curvas de nível)

Mapa da cidade com as microá-
reas de atuação dos ACS’s (utili-
zada pela Secretaria de Saúde)

Mapa da cidade com os setores 
(utilizada pelo Setor Tributário)

Outros (especificar)
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Preencher conforme a existência das leis municipais:

Existência 
(Sim/ Não)

Lei Data de publicação

Código de Edificações/Código de 
Obras

Código de Posturas

Código Tributário

Lei da Estrutura Administrativa

Lei de Diretrizes Orçamentárias 
(LDO)

Lei de Proteção do Patrimônio 
Cultural

Lei de Uso e Ocupação do Solo

Lei de Zoneamento

Lei do Perímetro Urbano

Lei do Plano Plurianual (PPA)

Lei Orçamentária Anual (LOA)

Lei Orgânica

Lei para Zonas Especiais de 
Interesse Social (ZEIS)

Normas de Proteção Ambiental

Plano Diretor

Outras (especificar)
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Preencher conforme a existência dos instrumentos:

Existência (Sim/ Não) Instrumentos Data de Elaboração

Agenda 21

Orçamento Participativo

Plano de Bacia 
Hidrográfica

Plano de Desenvolvimento 
Turístico Sustentável

Plano de Preservação do 
Patrimônio Cultural

Plano Municipal de Assis-
tência Social

Plano Municipal de 
Educação

Plano Municipal de Saúde

Programa de Regulariza-
ção Fundiária

Zoneamento Ecológico 
Econômico

Outros (especificar)
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Preencher conforme a existência e relevância dos temas:

Existência1 Itens
Relevância da 

temática para o 
município

Áreas com risco de escorre-
gamentos, inundações e/ou 
áreas contaminadas

Áreas privadas com 
ocupações irregulares

Áreas públicas com 
ocupações irregulares

Áreas de Patrimônio 
Histórico

Áreas de Preservação 
Ambiental

Cortiços 3

Favelas 4

Loteamentos Clandestinos 5

1 (S) Sim; (N) Não; (X) Sem informações
2 (0) Irrelevante; (1) Pouco relevante; (2) Relevância média; (3) Alta relevância.
3  Habitação coletiva precária de aluguel
4 Área com habitações precárias irregulares, pertencentes a população de baixa renda.
5 Sem aprovação da Prefeitura.
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Preencher considerando os sujeitos locais existentes:

Entidades Nome da entidade Representante

Associações

Autarquias

Conselhos Municipais

Consórcio Municipal

Cooperativas

Escolas – ensino 
fundamental

Escolas – ensino médio

Igrejas

Movimentos Sociais

ONG´s

Órgãos Estaduais

Órgãos Federais

Secretarias Municipais

Sindicatos

Universidades

Outros
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Preencher considerando a infra-estrutura e serviços urbanos:

Existência 1 Itens
Problemática munici-

pal (sim/não) 

Coleta de lixo na área 
urbana

Lixão

Aterro simples

Aterro sanitário

Usina de lixo

Preencher considerando os tipos de cadastro existentes no município

Tipo de 
cadastro

Existência 
(sim/não)

Atualiza-
do (sim/

não)
Abrangência1 Ano

% de 
unidades 

cadas-
tradas

Imobiliário

Econômico

Infra-estrutura

Logradouros
1 Bairros, sede, setor, distritos.

Reproduzir e reunir as informações que podem estar distribuídas nas se-
guintes secretarias:
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Secretaria Informações
Documentos 
encontrados

Obras

Projeto de espaços (ruas, praças), edifícios públicos 
(centro cultural, museu), reestruturação viária, ha-
bitação de interesse social, áreas verdes, pavimen-
tação, drenagem etc.

Saúde
Informações do cadastro de saúde e mapa das 
micro áreas de atuação dos agentes comunitários 
de saúde.

Setor de 
Tributos

Cadastro imobiliário (localização das áreas residen-
ciais e atividades comerciais). 

Educação

Número de alunos, de professores e localização das 
escolas (particulares, públicas, centro de educação 
infantil, ensino fundamental, educação especial, 
jovens e adultos). 

Ação Social

Cadastro dos programas de terceira idade e dos 
portadores de necessidades especiais; cadastro dos 
dados com relação as crianças e os adolescentes; 
cadastro habitacional da população de baixa renda 
etc.

Meio 
Ambiente

Localização das áreas de preservação, de proteção 
dos mananciais, unidades de conservação, legislação 
ambiental, ocupações irregulares, focos de poluição 
ambiental, contaminação do solo e dos recursos 
hídricos, áreas em conflito com a legislação, áreas 
de reserva extrativista, reservas de comunidades 
tradicionais. 

Agricultura

Propriedades produtivas e improdutivas, áreas de res-
trição à expansão urbana, localização das áreas de 
cultivo, uso inadequado das terras, áreas interioranas 
em conflito com a legislação. 
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