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APRESENTAÇÃO 

 



APRESENTAÇÃO  

O presente documento corresponde ao “Produto 3 – Proposta Preliminar de 
Composição do Novo Conselho”, elaborado no âmbito do Contrato                     
nº 0142/SMHSA/2006, que tem como objeto a “Reformulação e Regulamentação 
do Fundo Municipal de Integração Social e do Conselho do Fundo Municipal de 
Integração Social”. 

Este trabalho está em desenvolvimento pela COBRAPE – Companhia Brasileira 
de Projetos e Empreendimentos para a Prefeitura Municipal de Florianópolis, 
sendo executado por meio da Secretaria Municipal de Habitação e Saneamento 
Ambiental. 
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1. INTRODUÇÃO

 



1. INTRODUÇÃO 

A segunda etapa do trabalho descrito na Apresentação deste documento compõe-
se das propostas preliminares para a composição do novo Conselho do Fundo 
Municipal de Integração Social - CFMIS e para as fontes de financiamento 
passíveis de constituir o Fundo. O presente documento enfoca a primeira 
proposta, buscando estabelecer os fundamentos que constroem a composição do 
Conselho. 
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2. FUNDAMENTOS PARA NOVA COMPOSIÇÃO DO CFMIS 

 

 



2. FUNDAMENTOS PARA A NOVA COMPOSIÇÃO DO CFMIS 

A capacidade das administrações públicas em atender a demanda dos serviços 
habitacionais vem sendo restrita, em especial nos paises cuja afluência 
econômica não atingiu patamar suficiente para sua distribuição entre a população, 
tornando-a autônoma com relação aos serviços públicos. Há, de forma geral, uma 
profunda diferença entre a dinâmica de produção da pobreza e a dinâmica da 
administração municipal, sendo a primeira mais veloz na materialização dos seus 
efeitos. Outras vezes, pode também haver dificuldade da administração em 
integrar políticas de desenvolvimento e, portanto, em focar a aplicação dos 
recursos públicos em demandas efetivamente prioritárias para este 
desenvolvimento. 

Esta realidade encontra-se presente em cidades como Florianópolis, como já 
relatado na etapa de diagnóstico prévia a esta, com base nas informações 
preparadas para a versão preliminar da Política Habitacional do município. Este 
mesmo documento contém as demandas colocadas pela população do município, 
através das conferências realizadas para a construção da versão preliminar da 
Política Habitacional, entre as quais a ampliação e o fortalecimento da 
participação dos principais agentes da sociedade. 

Como forma de ampliar a eficiência das administrações municipais, tem-se 
buscado ampliar sua comunicação com seu beneficiário maior – o conjunto da 
população, dentro de sua esfera de governo. Desta forma, incorpora-se aos 
trabalhos técnicos a leitura dos agentes sociais que vivem, diariamente, a 
carência ou a produtividade no tema afeto ao respectivo Conselho. 

Toda atividade da administração municipal deve utilizar esta leitura elaborada por 
meio do Conselho e ter, desta maneira, sua ação enfocada naquilo que o próprio 
CFMIS entende como prioritário. Esta premissa se faz possível em especial em 
Florianópolis, onde a intenção da administração municipal no estabelecimento de 
referencial para este trabalho pauta claramente o objetivo de ampliar a leitura da 
população na construção da Política Habitacional. 

Além deste objetivo, a proposta de revisão do CFMIS deve também primar pelas 
diretrizes estabelecidas para a política urbana através da lei federal 10.257/01 – o 
Estatuto da Cidade. Em seu art. 2º, inciso II, figura uma das diretrizes, da “gestão 
democrática por meio da participação da população e de associações 
representativas dos vários segmentos da comunidade na formulação, execução e 
acompanhamento de planos, programas e projetos de desenvolvimento urbano.”  

Nesta situação descrita enquadra-se a Política Habitacional, uma vez que se trata 
de tema estruturante para o desenvolvimento urbano das cidades, inclusive 
Florianópolis. Desta forma, há necessidade de revisar a composição do atual 
CFMIS para torná-lo capaz de atender as novas atribuições, em tempo que 
resguarda o princípio colocado no Estatuto da Cidade.  
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Como já colocado na etapa de trabalho anterior, foi aprovada, em 2005, a lei 
federal 11.124/05, que trata do Sistema Nacional de Habitação de Interesse 
Social, cria o Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social e institui o 
Conselho Gestor do FNHIS. Cabe salientar que esta lei foi uma das primeiras de 
iniciativa popular a ser aprovada no país e, portanto, não poderia deixar de 
colocar as questões da participação pública em seu texto. 

Para que o município possa ter acesso aos recursos do Fundo Nacional de 
Habitação de Interesse Social ele deve, entre outros quesitos, “constituir conselho 
que contemple a participação de entidades públicas e privadas, bem como de 
segmentos da sociedade ligados à área de habitação, garantindo o princípio 
democrático da escolha de seus representantes e a proporção de ¼ das vagas 
aos representantes dos movimentos populares”1 ligados à questão da moradia. 

Portanto, de forma atender os objetivos da administração de Florianópolis, os 
princípios e exigências legais e para que seja um espaço efetivamente 
participativo, de discussão dos interesses distintos na sociedade afetos ao tema 
habitacional, o CFMIS deve estar composto minimamente de representantes da 
administração pública, da população objeto da política habitacional e das 
entidades civis relacionadas ao tema.  

Os órgãos municipais ligados à produção da cidade e da habitação são 
imprescindíveis atores constituintes do Conselho, uma vez que não só detêm a 
capacidade, a experiência e as informações necessárias à construção da política, 
mas também deles deve partir a iniciativa institucional de implementação da 
Política Habitacional. Por meio deles, constitui-se o canal entre a demanda real, 
percebida facilmente pela população, e as condições institucionais de efetivação 
de qualquer política pública. O sucesso de qualquer plano traduz-se através de 
sua concretização, que demanda recursos materiais e humanos, bem como 
formalização de procedimentos, ambos possíveis, no caso da Política 
Habitacional de Florianópolis, através da administração pública municipal. 

A necessidade de trazer a população objeto da Política Habitacional já está 
justificada (e institucionalizada através da legislação relacionada anteriormente), 
mas cabe aqui a chamada para a participação das organizações de caráter 
privado. Em especial aquelas ligadas à produção ou comercialização da 
habitação no município, devem compor o Conselho, uma vez que podem ser 
igualmente parceiros da administração, com destaque no que diz respeito à 
implantação de projetos habitacionais.  

As entidades de classe e de ensino e pesquisa são fundamentais, por sua vez, 
para garantia da equidade dos componentes do CFMIS na compreensão dos 
assuntos colocados ao Conselho. Universidades, institutos, fundações, devem 
contribuir na elaboração de estudos e pesquisas para auxílio das decisões a 
serem tomadas pelo CFMIS. Muitas vezes tais organizações já desempenham 
este papel junto às próprias administrações públicas e certamente podem ser 
                                                 
 
1  Lei federal 11.124, de 16 de junho de 2005, art. 12, inciso II. 
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fonte de informação qualificada para atuação dos conselheiros. Com relação à 
facilitação da comunicação, tal tarefa pode ser realizada pelas entidades de 
classe, uma vez que dispõem de associados com capacidade técnica para 
esclarecer acerca de temas debatidos pelo CFMIS, o que certamente facilita a 
equalização do conhecimento entre conselheiros e, portanto, a igualdade de 
condições de participação. 

Cabe salientar que entender o CFMIS como parceiro da administração municipal 
não se trata somente de adaptá-lo à legislação atual, mas compreender que sua 
interferência configura a forma legítima de tornar a Política Habitacional de 
Florianópolis eficaz. Desta forma, entender o CFMIS somente como fiscalizador 
do Fundo restringe a possibilidade da construção e revisão contínua e em 
parceria com a sociedade florianopolitana deste fundamental serviço prestado 
pela administração municipal. 
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3. PROPOSTA DE COMPOSIÇÃO DO CFMIS

 



3. PROPOSTA DE COMPOSIÇÃO DO CFMIS 

Pelo histórico das atas revisadas do Conselho do FMIS, há a tendência da 
integração, em suas atividades, das atribuições propostas para o Conselho de 
Habitação no documento da Política Habitacional. Tais atribuições dizem respeito 
à construção de planos, projetos e programas habitacionais, ao recebimento das 
demandas da sociedade para fins de habitação e desenvolvimento social e ao 
aprimoramento e acompanhamento em si da Política Habitacional.  

Tais propostas convergem entre si e com as necessidades de revisão do 
Conselho. Tem-se, então, a possibilidade de criar dois conselhos cujas atividades 
serão dependentes, exigindo integração entre as mesmas. Um deles deve ter a 
atribuição da elaboração e acompanhamento da Política Habitacional no 
município, assim como de todos os programas e projetos a ela relacionados,e o 
outro, por sua vez, terá a atribuição do controle e fiscalização do fundo municipal, 
para financiamento da política. 

Em ambos os conselhos propostos, em lugar da divisão igualitária existente hoje, 
em termos quantitativos, entre Prefeitura Municipal de Florianópolis e moradores 
de conjuntos implantados por meio do Fundo, propõe-se a manutenção da 
composição paritária entre governo municipal e sociedade. Deve haver ampliação 
do número de membros, para garantir a representatividade da sociedade e dos 
segmentos que a compõe, também em ambos conselhos.  

No sentido agregar novos atores sociais, agentes diretos e indiretos do processo 
de produção habitacional, enriquecer e legitimar as discussões, propõe-se a 
seguinte composição do novo Conselho: o poder público, representado pela 
Prefeitura Municipal; para representar a sociedade civil organizada, devem ser 
incluídos, enquanto segmentos interessados no tema habitacional, aqueles do 
setor privado relacionados à produção e/ ou comercialização imobiliária, órgãos e 
entidades de classe e representantes do meio acadêmico, além de 
representantes da população já atendida, a inclusão de representantes de 
comunidades passíveis de serem beneficiada pela Política Habitacional do 
município.  

Deste modo, propõe-se 20 (vinte) conselheiros para composição do Conselho 
responsável pela elaboração e acompanhamento da Política Habitacional, 
originários dos seguintes setores: 

a)  Dez representantes da Prefeitura Municipal, especificamente dos órgãos da 
administração municipal relacionados ao assunto: 

- Secretaria de Habitação e Saneamento Ambiental –dois representantes; 

- Secretaria de Urbanismo e Serviços Públicos – SUSP – um representante; 

- Procuradoria Geral do Município – um representante; 
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- Fundação Municipal do Meio Ambiente – um representante; 

- Instituto de Planejamento Urbano de Florianópolis – IPUF – um 
representante;  

- Secretaria Regional do Continente – um representante; 

- Secretaria Desenvolvimento Social – um representante  

- Secretaria da Defesa do Cidadão – um representante  

- Secretaria de Obras – um representante. 

b) Dez representantes da sociedade civil organizada, sendo: 

- um representante da iniciativa privada relacionada à produção habitacional 
ou comercialização imobiliária, ou de seus sindicatos patronais; 

- um representante de associações ou sindicatos de trabalhadores ligados à 
construção civil; 

- um representante dos profissionais liberais ligados à construção civil, 
institutos, sindicatos, associações de arquitetos, engenheiros;   

- um representante do setor acadêmico, universidades, institutos, fundações; 

- um representante de organizações não-governamentais ligadas ao 
desenvolvimento urbano, moradia ou meio ambiente – ONGs; 

- Cinco representantes de entidades comunitárias de assentamentos 
subnormais e/ ou áreas ocupadas irregularmente, reconhecidos pelo poder 
executivo como de interesse social, já atendidos ou não por programas 
habitacionais, divididos regionalmente: norte, sul, centro, leste e continente.  

Para a composição do conselho responsável pela fiscalização do fundo municipal 
de habitação, propõe-se 6 (seis) conselheiros, na seguinte forma: 

a)  Três representantes da Prefeitura Municipal, sendo dois da Secretaria de 
Habitação e Saneamento Ambiental e o terceiro, dentre um dos oito 
representantes restantes da Prefeitura no novo Conselho; e, 

b)  Três representantes da sociedade civil organizada, indicados pelo novo 
Conselho, dentre seus dez conselheiros. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 



5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Muito embora, em muitos dos casos, sejam foco das pautas relacionadas à 
elaboração dos Planos Diretores especificamente, cabe aqui também, sugerir que 
durante o processo de elaboração da nova Política Habitacional e seus 
instrumentos, sejam observadas as resoluções do Conselho Nacional das 
Cidades - ConCidades, órgão que emite orientações relativas à aplicação do 
Estatuto da Cidade.  

Com base na Resolução 24/2006 do ConCidades, pode-se prever que todos os 
conselheiros recebam capacitação técnica, assim que nomeados, para que haja 
entendimento inicial do papel de cada um no Conselho Municipal. A capacitação 
deve incluir minimamente a discussão sobre o tema da moradia no contexto de 
Florianópolis, o orçamento municipal e estadual voltado para este fim no 
município, nos últimos 10 anos e o histórico das atividades realizadas pelo CMFIS 
e as recentes alterações. 

Além disto, o Conselho Municipal deve priorizar pela realização de suas reuniões 
em local de fácil acesso aos participantes, preferencialmente junto à sede da 
secretaria de executiva do Conselho – local específico, montado e equipado para 
este fim. Em termos de horário, deve-se evitar aqueles prejudiciais ao horário de 
expediente dos conselheiros, em trabalho de subsistência. A Prefeitura Municipal 
deve disponibilizar transporte e alimentação, a depender do local e horário de 
funcionamento das atividades do novo Conselho. 

Estas e outras iniciativas do poder público, podem ampliar efetivamente a 
participação pública em matérias de seu interesse, fortalecendo a democracia 
brasileira e florianopolitana.  
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