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APRESENTAÇÃO

APRESENTAÇÃO
O presente documento corresponde ao “Produto 5 – Composição, Estrutura
Básica e Atribuições do Novo Conselho e Respectivos Órgão de
Assessoramento”, 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 terceira etapa do trabalho apresenta a estruturação do novo Conselho e
respectivos órgãos de assessoramento (câmaras e secretaria executiva),
estabelecendo composição, competências e estrutura organizacional básica, a
partir das discussões feita com base na etapa anterior.
A proposição de composição, competências, estrutura e forma de funcionamento
do novo Conselho Municipal de Habitação de Interesse Social – CMHIS e do
novo Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social – FMHIS tem como
objetivo maior a ampliação e o fortalecimento da participação dos principais
agentes da sociedade. Esta expectativa origina-se nos resultados das
conferências realizadas para construção da versão preliminar da Política
Habitacional de Florianópolis e a intenção da administração municipal no
estabelecimento de referencial para este trabalho.
Este documento reitera as proposições colocadas no Produto 3, que colocou a
proposta preliminar básica da composição do novo Conselho, complementandoas com as definições relativas às competências e à estrutura organizacional
básica do novo CMHIS. Desta forma, parte das justificativas colocadas naquele
documento para a proposta de composição do novo Conselho estarão, da mesma
maneira, dispostas neste documento.
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2. DENOMINAÇÃO E COMPETÊNCIAS DO CONSELHO

2. DENOMINAÇÃO E COMPETÊNCIAS DO CONSELHO
Pelo histórico das atas revisadas do Conselho do, então, Fundo Municipal de
Integração Social - 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,
propriamente dito, da Política Habitacional.
Tais propostas convergem entre si e com as necessidades de revisão do
Conselho. (parte extraída) 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.
2.1. Conselho da Política Habitacional
Alguns documentos elaborados pela administração municipal propõem a inclusão
do termo ”habitação” na nominação do Conselho de elaboração e
acompanhamento da Política Habitacional no município. Sugere-se que o termo
seja complementado pelos termos “de interesse social” para especificar identificar
a ação prioritária.
Temos então que o conselho passa a ser denominado Conselho Municipal de
Habitação de Interesse Social - CMHIS, cujas atribuições são a elaboração e o
acompanhamento da Política Habitacional no município, assim como de todos os
programas e projetos a ela relacionados.
Em termos de seu caráter, a integração das atividades propicia ao Conselho
caráter próprio de órgão colegiado que atua como canal de comunicação
governo-sociedade, diferente do que estabelece o organograma da Secretaria
Municipal de Habitação e Saneamento Ambiental, que enxerga o Conselho como
“usuário”. Para tanto, o caráter do Conselho deve ser deliberativo, para dar
capacidade de interferência na construção e acompanhamento da Política
Habitacional de Florianópolis.
2.2. Conselho Gestor do Fundo
Este conselho, por sua vez, manterá a atribuição do atual Conselho do Fundo
Municipal de Integração Social - CFMIS, ou seja, o controle e supervisão do
Fundo Municipal para financiamento da Política de Habitação de Interesse Social.
Sugere-se que este seja denominado, a partir de agora, Conselho Gestor do
Fundo de Habitação de Interesse Social – CFMHIS.
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Este conselho agrega à “função comunicativa” do CMHIS, a gestão transparente
dos recursos capazes de viabilizar a Política de Habitação de Interesse Social do
município. O Conselho deve manter sua atribuição de controle sobre respectivo
Fundo Municipal, de modo a garantir a coerência necessária entre plano e a
viabilidade de implantação da Política Habitacional de Florianópolis. Para tanto, e
de forma a agregar as exigências de controle social sobre fundos públicos 1 , o
CFMHIS, deve ter caráter supervisão do desempenho do FMHIS.

1

Verificar com o grupo a legislação incidente – lei de responsabilidade fiscal?

9

3. COMPOSIÇÃO DOS CONSELHOS

3. COMPOSIÇÃO DOS CONSELHOS
Para atender o objetivo 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 e no caso
da Política Habitacional de Florianópolis, incorpora-se aos trabalhos técnicos a
leitura dos agentes sociais que vivem, diariamente, a carência ou a produtividade
no tema afeto, através do Conselho Municipal de Habitação de Interesse Social CMHIS.
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
CMHIS 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 CMHIS 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, que é a
“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
Conselho (CFMIS), para torná-lo capaz de atender as novas atribuições, em
tempo que resguarda o princípio colocado no Estatuto da Cidade.
Como já colocado nas etapas de trabalho anteriores, 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. No entanto, há necessidade de se promover a
adequação legal, para que o município possa ter acesso aos recursos do Fundo
Nacional de Habitação de Interesse Social. Cabe ressaltar que este 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” 2
ligados à questão da moradia.”
Os órgãos municipais ligados à produção da cidade e da habitação são
imprescindíveis atores constituintes de ambos conselhos (CMHIS e CFMHIS),
uma vez que não só detêm a capacidade, a experiência e as informações

2

Lei federal 11.124, de 16 de junho de 2005, art. 12, inciso II.
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necessárias à construção da Política Habitacional, mas também deles deve partir
a iniciativa institucional de implementação desta. 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 de formulação da política, ou o
CMHIS, uma vez que podem ser igualmente parceiros da administração, com
destaque no que diz respeito à implantação de projetos habitacionais. Ainda que
normalmente estas parcerias atendam famílias de renda superior a três salários
mínimos, o poder público tem o parceiro para atender certa faixa de renda e pode,
com mais recursos, focar na renda que se encontra desatendida pelo mercado
formal imobiliário.
As entidades de classe e de ensino e pesquisa são fundamentais, por sua vez,
para garantia da equidade dos componentes do CMHIS 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 CMHIS. Muitas vezes tais organizações já desempenham
este papel junto às próprias administrações públicas e certamente podem ser
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 CMHIS, o que certamente facilita a
equalização do conhecimento entre conselheiros e, portanto, a igualdade de
condições de participação.
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
Municipal de Habitação de Interesse Social - CMHIS, originários das seguintes
organizações:
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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;
- 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 Gestor do Fundo Municipal para a Habitação de
Interesse Social – CFMHIS, 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 CMHIS;
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b) Três representantes da sociedade civil organizada, indicados pelo CMHIS,
dentre seus dez conselheiros;
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4. ÓRGÃOS DE ASSESSORAMENTO DOS CONSELHOS

4. ÓRGÃOS DE ASSESSORAMENTO DOS CONSELHOS
A forma de funcionamento dos conselhos jamais deve traduzi-los em órgãos
municipais, de assessoria, de suporte operacional da Prefeitura ou mesmo em
seu usuário, simplesmente. Enxergar o CMHIS e o CFMHIS como parceiros
significa entendê-lo como capaz de formular, acompanhar e viabilizar junto à
administração municipal, a Política Habitacional. Portanto, devem ser minimante
autônomos em suas decisões, que devem ser compartilhadas com a Prefeitura
Municipal, para que ela seja a executora das decisões tomadas pelo Conselho.
Ambos conselhos devem dispor, para a execução de suas competências e
operação do Fundo, de Secretaria Executiva ligada ao corpo da Prefeitura
Municipal de Florianópolis. Ainda que os conselhos devam ter autonomia política
em relação ao poder executivo municipal, a Prefeitura detém condições materiais
para executar as deliberações do CMHIS e CFMHIS e prestar suporte operacional
para seu funcionamento. A Secretaria Executiva deve ter caráter operacional e
permanente e, dentro do atual organograma da Prefeitura, pode estar sediada na
Secretaria de Habitação e Saneamento Ambiental.
Além da Secretaria Executiva, devem ser constituídas Câmaras Técnicas, tantas
quantas forem necessárias, para suporte técnico ao Conselho, com o objetivo de
tornar os trabalhos dos conselhos mais eficiente e equalizar a capacidade de
participação entre conselheiros. Diferentemente da Secretaria, as Câmaras
podem ser de caráter transitório, à medida que os integrantes do CMHIS e
CFMHIS entendam necessário o cumprimento de seus objetivos. As Câmaras
podem, inclusive, não dispor de sede física, mas serem constituídas, de
integrantes com sede própria para a execução das atividades para o cumprimento
de seus objetivos.
Assim como os integrantes da Secretaria Executiva, os membros das Câmaras
que não forem também conselheiros, não disporão de direito à deliberação no
CMHIS ou CFMHIS, mas serão consultados sempre que necessário, e suas
reuniões serão realizadas à medida da demanda pautada pelos membros dos
conselhos.
Para a transferência das atividades do atual CFMIS ao novo Conselho Municipal
de Habitação de Interesse Social – CMHIS, sugere-se a constituição de duas
câmaras técnicas, uma de moradia e outra de desenvolvimento socioeconômico.
Para o novo conselho gestor do fundo, ou o CFMHIS, deverá ser constituída uma
câmara técnica, de gestão financeira. Através da criação das câmaras nestes
setoriais, o conjunto dos conselheiros a serem empossados terão condições de
conhecer o histórico da atuação do antigo CFMIS, procederem com as
disposições legais e integrar-se imediatamente às atividades de construção e
acompanhamento da Política Habitacional de Florianópolis. Espera-se que as
câmaras propiciem maior disponibilidade aos conselheiros para apropriarem-se
de suas atribuições frente à criação do Conselho Municipal de Habitação de
Interesse Social e do Conselho Gestor do Fundo para a Habitação de Interesse

16

Social, sem perderem a relação com outros conselhos em criação ou já existentes
no município, relacionados à produção da cidade.
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Reiterando o disposto no documento de proposta preliminar de composição do
Conselho, as resoluções do Conselho Nacional das Cidades - ConCidades,
devem ser consideradas na formulação do regimento interno do CMHIS e do
CFMHIS. Embora as orientações geralmente relacionam-se à elaboração dos
Planos Diretores especificamente, elas são relativas à aplicação do Estatuto da
Cidade, dentro do entendimento do ConCidades e, portanto, aplicam-se às
demais políticas de desenvolvimento urbano.
Em resumo, as resoluções dizem respeito à operacionalização de futuras
atividades do CMHIS e do CFMHIS, em especial em termos de divulgação das
informações a serem discutidas e acesso, em termos de local e horário, na
realização de atividades de relação direta com a sociedade, como audiências.
A legislação relacionada ao Sistema Nacional de Habitação e Interesse Social
também levanta alguns pontos relacionados à organização dos conselhos e
devem ser considerados na elaboração das próximas etapas de trabalho, em
especial daquela referente à lei de criação e ao regimento interno do Conselho
Municipal de Habitação de interesse Social – CMHIS e do Conselho Gestor do
Fundo para a Habitação de Interesse Social – CFMHIS.
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ANEXO - Sistema Nacional de Habitação de Interesse
Social – SNHIS

ANEXO - Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social – SNHIS

O Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social – SNHIS centraliza todos
os programas e projetos destinados à habitação de interesse social,
observados os princípios e diretrizes estabelecidos pela Política Nacional de
Habitação e observadas as legislações específicas.
O SNHIS tem como principal objetivo garantir que os recursos públicos sejam
destinados exclusivamente a subsidiar a população de mais baixa renda, na
qual se concentra a maior parte do déficit habitacional brasileiro. O SNHIS
estabelece que o acesso à moradia deve ser assegurado aos beneficiários de
forma articulada entre as 3 (três) esferas de Governo, garantindo o
atendimento prioritário às famílias de menor renda e adotando políticas de
subsídios implementadas com recursos do Fundo Nacional de Habitação de
Interesse Social - FNHIS.
Integram o SNHIS:
I – Ministério das Cidades, órgão central do SNHIS;
II – Conselho Gestor do FNHIS;
III – Caixa Econômica Federal – CEF, agente operador do FNHIS;
IV – Conselho das Cidades;
V – conselhos no âmbito dos Estados, Distrito Federal e Municípios, com
atribuições específicas relativas às questões urbanas e habitacionais;
VI – órgãos e as instituições integrantes da administração pública, direta ou
indireta, das esferas federal, estadual, do Distrito Federal e municipal, e
instituições regionais ou metropolitanas que desempenhem funções
complementares ou afins com a habitação;
VII – fundações, sociedades, sindicatos, associações comunitárias,
cooperativas habitacionais e quaisquer outras entidades privadas que
desempenhem atividades na área habitacional, afins ou complementares, todos
na condição de agentes promotores das ações no âmbito do SNHIS; e
VIII – agentes financeiros autorizados pelo Conselho Monetário Nacional a
atuar no Sistema Financeiro da Habitação – SFH.
O SNHIS estabelece regras para a concessão de subsídios financeiros aos
beneficiários dos programas habitacionais. A principal delas estabelece a
necessidade de identificação dos beneficiários dos programas realizados no
âmbito do SNHIS por meio da constituição de um cadastro nacional.
Este cadastro nacional de beneficiários de programas habitacionais
subsidiados deve fazer parte do sistema de informações a ser instituído pelo

Ministério das Cidades. O cadastro nacional deve permitir o controle da
concessão dos benefícios, uma vez que a Lei nº 11.124/05 estabelece que o
beneficiário seja contemplado somente 1 (uma) única vez pelos subsídios dos
programas realizados no âmbito do SNHIS.
Os objetivos específicos do Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social
são: (i) viabilizar para a população de menor renda o acesso à terra urbanizada
e à habitação digna e sustentável; (ii) implementar políticas e programas de
investimento e de subsídios, promovendo e viabilizando o acesso à habitação
voltada à população de menor renda; e (iii) articular, compatibilizar,
acompanhar e apoiar a atuação das instituições e órgãos que desempenham
funções no setor da habitação.
Os objetivos do Fundo Municipal de Integração Social, constantes em sua lei
de criação e alterações posteriores, encontram-se adequados ao Sistema
Nacional, fato que torna o município de Florianópolis apto a sua adesão, como
forma de viabilizar recursos e manter a compatibilidade entre as ações
nacionais e locais.
FUNDO NACIONAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL – FNHIS

Criado pela Lei Federal nº 11.124/05, o Fundo Nacional de Habitação de
Interesse Social – FNHIS – foi a primeira lei de iniciativa popular aprovada pelo
Congresso Nacional desde a Constituição de 1988. O FNHIS favorece a
retomada do planejamento para o setor habitacional e fortalece as parcerias
entre os governos federal, estaduais e municipais no desenvolvimento de
ações que melhorem as condições de vida da população moradora em
situações de habitação subnormal no país.
O FNHIS, juntamente com o Fundo de Amparo ao Trabalhador – FAT, Fundo
de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS e outros fundos e programas, são as
fontes de recursos do Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social –
SNHIS, centralizado pelo Ministério das Cidades, e funcionando sob as
diretrizes estabelecidas pelo Conselho Nacional das Cidades. Integram ainda o
Sistema Nacional o conselho gestor do FNHIS, a Caixa Econômica Federal,
como agente operadora do FNHIS, os conselhos e órgãos da administração
pública direta e indireta, relacionados às questões urbanas e habitacionais nas
esferas municipais e estaduais de governo.
Dos fundos que constituem o Sistema Nacional, cabe ainda salientar a
importância que seus critérios de atendimento da população de baixa renda
têm recebido, com vistas a tornar mais eficaz o investimento público em
moradia. Através da Resolução 460, expedida pelo Ministério das Cidades e
aprovada em 2004 pelo Conselho Curador do FGTS, por exemplo, a
concessão de subsídios passou a ser dirigida para famílias de renda mensal
bruta de até R$ 1.750,00, em nível nacional. Com esta resolução, fica
especificada com clareza a população a ser beneficiada pelo investimento
público, na mesma forma, dentro da proporção devida, que faz a lei no.

3.210/89 quando trata da instituição do FMIS em Florianópolis, quando
especifica a priorização de famílias de até 3 S.M. de renda, para a aplicação de
seus recursos.
Além da clareza na criterização de seus beneficiários, a relação direta entre o
SNHIS, o FNHIS como seu instrumento de financiamento e o Fundo Municipal
de Integração Social de Florianópolis – FMIS também se dá pela semelhança
em seus objetivos. De acordo com a lei municipal no. 3.210/89, o FMIS destinase ao assentamento de famílias de baixa renda, além da integração dessas
famílias ao ambiente social.
De forma a garantir a implantação descentralizada da Política Nacional de
Habitação, os recursos do FNHIS serão repassados, a título de transferências
voluntárias, da União para os governos locais – estados, Distrito Federal e
municípios As transferências de recursos do FNHIS para os estados, o Distrito
Federal e o municípios ficam condicionadas ao oferecimento de contrapartida
do respectivo ente federativo, nas condições estabelecidas pelo Conselho
Gestor do Fundo e nos termos da Lei Complementar no 101, de 4 de maio de
2000. Esta Lei estabelece normas de finanças públicas voltadas para a
responsabilidade na gestão fiscal e dá outras providências.
A contrapartida poderá ser efetivada por meio de recursos financeiros, bens
imóveis urbanos ou serviços, desde que vinculados aos respectivos
empreendimentos habitacionais realizados no âmbito dos programas do
SNHIS. As aplicações dos recursos do FNHIS serão destinadas a ações
vinculadas aos programas de habitação de interesse social que contemplem:
I – aquisição, construção, conclusão, melhoria, reforma, locação social e
arrendamento de unidades habitacionais em áreas urbanas e rurais;
II – produção de lotes urbanizados para fins habitacionais;
III – urbanização, produção de equipamentos comunitários, regularização
fundiária e urbanística de áreas caracterizadas de interesse social;
IV – implantação de saneamento básico, infra-estrutura e equipamentos
urbanos, complementares aos programas habitacionais de interesse social;
V – aquisição de materiais para construção, ampliação e reforma de moradias;
VI – recuperação ou produção de imóveis em áreas encortiçadas ou
deterioradas, centrais ou periféricas, para fins habitacionais de interesse social;
ou
VII – outros programas e intervenções na forma aprovada pelo Conselho
Gestor do FNHIS, sendo admitida, ainda, a aquisição de terrenos vinculada à
implantação de projetos habitacionais.
A adesão de estados, Distrito Federal e municípios ao Sistema Nacional de
Habitação de Interesse Social é condição necessária para que o FNHIS possa
ser efetivamente operacionalizado. Para aderir ao SNHIS, a Lei Federal nº

11.124/05 coloca como requisitos básicos para os entes federativos a
constituição de seus respectivos fundos e conselhos gestores, além da
elaboração de seus planos de habitação de interesse social e de firmarem
termos de adesão com a União, entre outros instrumentos.

CONSELHO GESTOR DO FUNDO LOCAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE
SOCIAL

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.
Os Conselhos Gestores locais deverão possuir, no mínimo, as seguintes
competências:
•

fixar critérios para a priorização de linhas de ação, alocação de recursos
e atendimento dos beneficiários dos programas habitacionais;

•

promover ampla publicidade das formas e critérios de acesso aos
programas, das modalidades de acesso à moradia, das metas anuais de
atendimento habitacional, dos recursos previstos e aplicados,
identificados pelas fontes de origem, das áreas objeto de intervenção,
dos números e valores dos benefícios e dos financiamentos concedidos,
de modo a permitir o acompanhamento e fiscalização pela sociedade
das ações desenvolvidas;

•

dar publicidade às regras e critérios para o acesso a moradias e, em
especial às condições de concessão de subsídios; e

•

promover audiências públicas e conferências, representativas dos
segmentos sociais existentes, para debater e avaliar critérios de
alocação de recursos e programas habitacionais.

Os estados, o Distrito Federal e os municípios que já contarem com a
existência de conselhos setoriais afins ao tema habitacional, tais como os
conselhos de política urbana, de meio ambiente e outros similares, poderão
aproveitar a existência destes conselhos, desde que suas competências e
composição sejam ajustadas às diretrizes estabelecidas pela Lei 11.124/05.
Os Conselhos poderão contar ainda com o auxílio de câmaras técnicas para
análise de temas específicos, desde que contempladas em seu regimento
interno. Caberá aos executivos dos governos estaduais, do Distrito Federal e
1

Lei federal 11.124, de 16 de junho de 2005, art. 12, inciso II.

municipais, proporcionar ao seu respectivo conselho gestor os meios
necessários ao exercício de suas competências.

