
 
 

NOTA TÉCNICA Nº 009/2012 

 

Brasília, 14 de junho de 2012. 

 

ÁREA:  Desenvolvimento Territorial 

TÍTULO: Procedimentos para a elaboração do Plano Local de Habitação de 

Interesse Social – PLHIS: modalidade simplificado. 

REFERÊNCIA: Lei nº. 11.124/2005 

 

I. CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

Aos municípios com população até 50 mil habitantes que aderiram ao Sistema Nacional 

de Habitação de Interesse Social é obrigatória a elaboração do Plano Local de Habitação 

de Interesse Social (PLHIS), conforme previsto na Lei nº 11.124/2005. Além disso, cabe-

lhes instituir o Conselho e o Fundo local de Habitação de Interesse Social (HIS). Trata-se 

de diretrizes essenciais à obtenção de recursos advindos do Fundo Nacional de 

Habitação Interesse Social (FNHIS). 

Em virtude de dificuldades administrativas e técnicas, o Ministério das Cidades, por meio 

da Resolução nº 48/2011, prorrogou até o dia 31 de dezembro de 2012 o prazo de 

apresentação do PLHIS, para que os municípios e estados se adéquem à lei e não sejam 

penalizados. No entanto, para os municípios com população até 50 mil habitantes que 

optarem pelo PLHIS-Simplificado, o prazo é até 30 de junho de 2012. 

O PLHIS é o instrumento que subsidia a Política Nacional de Habitação (PNH), em nível 

local. Portanto, a elaboração do PLHIS envolve a articulação de diretrizes, objetivos e 

metas para a caracterização e proposição das ações de planejamento e gestão da 

habitação de forma participativa na esfera local, mediada pelas diretrizes da Política 

Nacional de Habitação.  

Em decorrência das dificuldades de ordem financeira e técnica à elaboração do Plano 

Local de Habitação de Interesse Social, sobretudo nos 3.846 municípios com até 50 mil 

que não possuem recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social, o 



 
 

Ministério das Cidades elaborou a Normativa 15, que permite a opção pelo PLHIS-

Simplificado, e promoveu cursos de capacitação na modalidade a distância. Nesse 

sentido, a nota técnica de caráter informativo tem como objetivo auxiliar os gestores dos 

municípios, estados e DF na elaboração do PLHIS Simplificado. 

 

II. AS ETAPAS DE ELABORAÇÃO DO PLHIS SIMPLIFICADO 

A elaboração em caráter de obrigatoriedade do PLHIS para os municípios que integram o 

SNHIS visa ao mapeamento, à organização, à implementação e à gestão das demandas 

específicas municipais articuladas ao financiamento e subsídios que possibilitem a 

consolidação da Política Nacional de Habitação. O PLHIS-Simplificado, como o próprio 

nome diz, é um documento simplificado, que possibilita ao município mapear e 

caracterizar o setor habitacional para implementação de ações e programas.  

Os municípios legalmente aptos à modalidade do PLHIS-Simplificado devem atender aos 

seguintes requisitos: 

1. Integrar o Sistema Nacional de Habitação de Interesse  Social – SNHIS; 

2. Não ter elaborado o Plano de Habitação de Interesse Social – PLHIS; 

3. Não ter recebido recursos para a elaboração do PLHIS advindos do FNHIS. 

No link a seguir constam os municípios que atendem aos critérios para a elaboração do 

PLHIS-Simplificado: 

 http://www.cidades.gov.br/images/stories/ArquivosSNH/PLHIS/Universo_03_10_2011.pdf 

Os municípios devem iniciar o processo de preenchimento do formulário eletrônico 

disponível no site do Ministério das Cidades 

(http://www4.cidades.gov.br/plhis/src/sistema/index). Nesse formulário constam as 

orientações e os procedimentos de cada etapa.   

Os municípios contam, portanto, com instruções e documentos informativos on-line. Eles 

auxiliarão a equipe técnica local, sendo a responsável pela coleta de dados e 

sistematização do setor habitacional. 

http://www.cidades.gov.br/images/stories/ArquivosSNH/PLHIS/Universo_03_10_2011.pdf


 
 

A elaboração do PLHIS-Simplificado se estrutura em três etapas: proposta metodológica; 

diagnóstico do setor habitacional e estratégias de ação; e cinco eixos informados (como 

segue). Posteriormente, essas etapas serão acopladas e consolidarão o PLHIS. 

1. Dinâmica institucional e social;  

2. Necessidades habitacionais; 

3. Oferta habitacional; 

4. Programas e projetos habitacionais; 

5. Estratégias de ação. 

Esses eixos possibilitam uma caracterização da dinâmica urbana do município, bem 

como a identificação de atores que podem integrar o Conselho Gestor do fundo local. 

Este se caracteriza como uma nova instância de participação democrática. As atribuições 

do Conselho Gestor do Fundo Local de HIS são as de fomentar critérios para a 

efetividade das estratégias e alocação de recursos para o atendimento aos beneficiários, 

promover ampla divulgação dos critérios e formas de acesso aos respectivos programas 

e fortalecer a esfera participativa do debate relacionado à questão habitacional, com 

destaque para a organização de audiências públicas e conferências. Logo, a composição 

desse conselho deve ser representativa dos setores da sociedade, com participantes de 

entidades públicas, privadas, de movimentos sociais entre outros. 

 A elaboração do PLHIS-Simplificado requer a articulação com o Plano Diretor, com o 

Plano Plurianual e a participação da sociedade. Embora o conteúdo do PLHIS-

Simplificado seja pautado em levantamento e informações de dados, haja vista as 

dificuldades de capacidades institucionais desses municípios, o levantamento de dados e 

a elaboração das etapas pressupõem um debate com a sociedade local. Por 

conseguinte, a inserção da comunidade local na construção do PLHIS-Simplificado 

possibilita a instituição e o fortalecimento do Conselho local. 

O PLHIS deve ser aprovado pelo Conselho Local de HIS. É importante ressaltar que não 

existe nenhum dispositivo legal em relação à obrigatoriedade da aprovação do PLHIS na 

respectiva Câmara Legislativa do município. No entanto, após aprovação, o PLHIS 

deverá ser encaminhado à GIDUR/CEF – Agência de Atendimento do Município –, que 



 
 

procederá ao arquivamento do documento (PLHIS), ao trâmite da homologação e à 

regularidade do município na PNHIS. Posteriormente, providenciará o encaminhamento 

do PLHIS à Secretaria Nacional de Habitação do Ministério das Cidades. 

As informações sobre a elaboração do PLHIS são encontradas no seguinte link: 

http://www.cidades.gov.br/images/stories/ArquivosSNH/ArquivosPDF/Livro_EAD_19-10- 

Por fim, a Confederação Nacional de Municípios (CNM) recomenda aos estados, DF e 

municípios, em caráter de urgência, a verificação dos informativos e documentos para a 

elaboração do PLHIS-Simplificado, no intuito de resguardar os interesses públicos e 

financeiros envolvidos nas diretrizes da Política Nacional de Habitação de Interesse 

Social. 
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