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NOTA TÉCNICA No 21/2013 

 

Brasília, 27 de maio de 2013. 

 

 

ÁREA:  Desenvolvimento Territorial – Habitação 

TÍTULO: Orientações aos Municípios acerca das obrigatoriedades no Sistema Nacional  de 

Habitação de  Interesse Social (SNHIS) 

 

REFERÊNCIA(S): Lei nº 11.124/2005  

                                                Instrução Normativa no  4/2013  – Ministério das Cidades   

 

1. TÍTULO 

Orientações aos Municípios acerca das obrigatoriedades no Sistema Nacional  de Habitação de  Interesse 

Social (SNHIS) 

 

 

Considerações iniciais 

A presente Nota Técnica, elaborada pela área de  habitação da Confederação Nacional de 

Municípios (CNM), dispõe a respeito das obrigatoriedades, dos requisitos e das exigências  dos 

Municípios que aderiram  ao Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social (SNHIS). 

 

De acordo com a Lei nº 11.124/2005,  os Municípios que aderiram de forma voluntária ao SNHIS 

concordaram em cumprir os requisitos obrigatórios que regulam o sistema.  

Os dispositivos obrigatórios  firmados no termo de adesão do SNHIS são: 

• criação do Fundo Local de Habitação de Interesse Social; 

• instituição do Conselho Gestor do Fundo Local de Habitação de Interesse Social; 

• elaboração do Plano Local de Habitação de Interesse Social;  

• elaboração dos relatórios de Gestão dos Fundos Locais de Habitação de Interesse Social. 



 

Esses mecanismos são obrigatórios à obtenção de recursos advindos do Fundo Nacional de 

Habitação Interesse Social (FNHIS).  Os Municípios  que apresentam pendências  no SNHIS estão 

sujeitos a bloqueio de recursos advindos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social.  

 

Segundo levantamento da CNM, realizado no ano de 2012, aproximadamente 70% dos 

Municípios com população até 50 mil habitantes que aderiram ao Sistema Nacional de Habitação 

de Interesse Social  ainda não haviam elaborado ou habilitado o Plano Local de Habitação de 

Interesse Social (PLHIS), conforme previsto na Lei nº 11.124/2005  (CNM, 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, os objetivos e as metas para a 

caracterização e proposição das ações de planejamento e gestão da habitação de forma 

participativa na esfera local.  

O Ministério das Cidades, por meio da Resolução nº 48/2011, havia  prorrogado até o dia 31 de 

dezembro de 2012 o prazo para a apresentação do PLHIS aos Municípios com população superior 

a 50 mil habitantes. Para os Municípios com população até 50 mil habitantes que optaram pelo 

PLHIS-Simplificado, o prazo havia sido ampliado até a data de 30 de junho de 2012. 

Em decorrência das dificuldades na elaboração do Plano – quais sejam, obter dados para mapear 

a realidade habitacional local; caracterizar os aglomerados subnormais; identificar o 

assentamentos precários,  as moradias inadequadas; criar ou atualizar o  déficit habitacional local 

–, a maioria dos Municípios não elaborou ou habilitou o Plano Local de Habitação de Interesse 

Social na data prevista.  

Nesse sentido, em  fevereiro de 2013, o Ministério das Cidades publicou a Instrução Normativa  

nº 4/2013, que  flexibiliza  os prazos para  a apresentação e a habilitação, a qualquer tempo, da 

Lei de criação de Conselho, do  Fundo de Habitação de Interesse Social e do Plano Habitacional de 

Interesse Social (PLHIS). 



No entanto, a flexibilização dos prazos sinalizados na Instrução Normativa vale apenas para os 

Municípios que não apresentam situação de desembolso. Para os Municípios que apresentam 

situação de desembolso da última parcela referente aos contratos de repasse ou termos de 

compromisso, com data de até 31 de dezembro de 2012, a elaboração e a habilitação do Plano 

poderão ser prorrogadas pelo prazo necessário para conclusão, a critério da Caixa Econômica 

Federal. 

Para verificar a situação de desembolso, é preciso entrar em contato com o Ministério das 

Cidades por meio de contato telefônico – (61) 2108-1000. 

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 aos 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. 

Do link a seguir, constam os Municípios que atendem aos critérios para a elaboração do PLHIS-

Simplificado. Clique aqui: 

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). Desse 

formulário, constam as orientações e os procedimentos de cada etapa.   

 

A elaboração do PLHIS-Simplificado é estruturada 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 e do controle social. 

A área de Habitação da CNM desenvolveu materiais a fim de orientar os Municípios acerca das  

principais diretrizes e obrigatoriedades do Ente municipal no SNHIS. Acesse aqui: 

http://www.cnm.org.br/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=773. 

 

 III – Procedimentos para regularização da situação do Município no SNHIS 

Ao finalizar a  elaboração do  PLHIS, o Município  deve submeter o PLHIS  à aprovação pelo 

Conselho Local de HIS. Após a aprovação do plano pelo Conselho Municipal de Habitação de 

Interesse Social (conhecido como o Conselho Gestor de Habitação de Interesse Social),  o plano 

deverá ser enviado em formato eletrônico através de login e senha adquiridos na adesão do Ente 

municipal ao SNHIS, o mesmo plano deverá ser  impresso, assinado pelo responsável técnico, pelo 

prefeito e pelo presidente do Conselho. 

 Além do plano impresso, o Município deverá  encaminhar mais três documentos, quais sejam,  

cópia da ata da reunião do  Conselho que o aprovou; cópia do documento de nomeação dos 

Conselheiros;  e, por fim, documento que comprove a publicação do Plano.   

Há situações em  que o Município pode  encaminhar  a certidão da publicação em mural da 

prefeitura como documento comprobatório de publicação do PLHIS, se a Lei Orgânica assim o 

permitir. 

 O Plano e os três documentos devem ser enviados para: 

 

 

 

Endereço para encaminhamento dos documentos: 

CEFUS     a/c   sr.  Sergio Martin de Mello Jr. 

SBS – Qd.01 – Bloco L – Lote 28 – Edifício Caixa Econômica – 4º Andar 

BRASÍLIA – DF                                 70070-110 



Por fim, a Confederação Nacional de Municípios (CNM) recomenda aos Municípios, em caráter de 

urgência, a verificação dos informativos e dos 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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