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A presente dissertação apresenta a análise sobre os limites do planejamento e gestão
habitacional em pequenos municípios brasileiros, a partir do caso do município de Água Fria,
localizado na região do semiárido do estado da Bahia, levando em conta as limitações
administrativas, institucionais e financeiras instaladas. A partir dele, buscou-se analisar como os
pequenos municípios atendem as condicionantes de adesão ao Sistema Nacional de Habitação
de Interesse Social (SNHIS) - traduzidas na criação de fundo, conselho e plano de habitação - e
como vem enfrentando as dificuldades administrativas e financeiras para implementar e
operacionalizar o planejamento e a gestão habitacional. Em ultima instância, a análise se insere
no contexto do atual quadro territorial brasileiro, no qual os avanços do arcabouço jurídicoinstitucional e os esforços federais para a ampliação de investimentos em habitação levantam
novos questionamentos sobre a condução da política habitacional em territórios específicos.

Palavras-chave: Planejamento Habitacional; Planejamento Urbano; Pequenos municípios;
Política Nacional de Habitação.

This dissertation presents the analysis of the limits of planning and housing management in
small municipalities, taking into account administrative, institutional and financial constraints
installed. The analysis begins with the case study of the municipality of Água Fria, located in
the semiarid region of Bahia state, region with high levels of social inequality and poverty.
From it, we have analyzed how small municipalities comply with the constraints of accession to
SNHIS – as shown in the creation of a fund, council and housing plan - and how they are
addressing the administrative and financial difficulties to implement and operationalizing
planning and housing management. Ultimately, the analysis it is in the context of the current
brazilian territorial framework, in which the progress of the juridical-institutional and federal
efforts to expand investments in housing, raises new questions about the conduct of housing
policy in specific territories.

Keywords: Housing Planning, Urban Planning, Small Municipalities, National Housing Policy

Introdução

Um breve retrospecto do histórico das políticas habitacionais no Brasil demonstra
notável ausência do Estado no planejamento do setor. A política habitacional no país, por
vezes, traduziu-se em uma espécie de não-política, ou seja, em uma opção por não atuar na
resolução da problemática da moradia, que veio se intensificando ao longo da explosão urbana
pela qual tem passado o Brasil desde a segunda metade do século XX.
Tradicionalmente, prover moradia no Brasil restringiu-se à produção da unidade
residencial, deslocada da sua articulação com o ambiente urbano e sua inserção na cidade
(MARICATO, 2001).
O início dos anos 2000 marca um novo período para o campo das políticas sociais em
nível federal. Neste período, formula-se e se fortalece uma agenda política cujos temas sociais
ganham destaque.

Neste contexto, é elaborado o Projeto Moradia (INSTITUTO

CIDADANIA, 2002) que continha três eixos principais de questões: fundiária, financiamento e
institucional e propunha a integração das áreas de habitação, saneamento ambiental e
transporte.
Essa base inspirou a estruturação da nova política nacional de habitação, cujas
diretrizes propunham que os recursos governamentais fossem direcionados prioritariamente
para o atendimento da população de baixa renda e que o mercado privado fosse fortalecido
para atendimento da demanda habitacional das famílias de renda média, além da criação de um
Ministério para tratar a questão urbana nas cidades brasileiras.

Assim, o planejamento estatal no setor habitacional e urbano foi, de fato, retomado no
nível federal a partir de 2003, com a criação do Ministério das Cidades, que reuniu as áreas de
habitação, saneamento, transportes públicos e ordenamento territorial, instituiu novas diretrizes
programáticas para a Política Nacional de Desenvolvimento Urbano e se empenhou na
elaboração de novos marcos regulatórios para as políticas setoriais.
Cabe destacar que as iniciativas do Governo Federal para retomada no planejamento
no setor habitacional e a organização institucional do setor urbano, o que inclui o setor
habitacional, fizeram-se acompanhar de um significativo aumento dos investimentos na área da
habitação, com ampliação maciça dos subsídios para atendimento à população de mais baixa
renda, e maior oferta de garantias para o mercado privado passar a atuar mais fortemente junto
aos setores de renda média.
Estes avanços foram consequência também de uma série de conquistas do Movimento
de Reforma Urbana no país, que desde a Constituinte de 87 logrou a inclusão da questão
urbana em dois capítulos da Constituição Federal, a elaboração do Estatuto das Cidades e de
um variado leque de marcos políticos institucionais, dentre os quais se incluem aqueles que se
referem à política urbana e habitacional. Não se pode dizer que essas conquistas tenham
necessariamente conseguido resolver os déficits urbano-habitacionais no país, no entanto, não
se pode deixar de reconhecer os avanços promovidos por elas (MARICATO, 2012).
Esta retomada do planejamento no setor habitacional se deu com base na premissa de
que a produção habitacional deve estar intrinsecamente associada à produção da cidade: a casa
passaria, portanto, a ser entendida à luz de sua inserção urbana (BRASIL, 2005). O significativo
avanço no discurso, no entanto, não se observa em todas as ações federais no campo
habitacional. A título de exemplo, pesquisas têm indicado que o programa federal de produção
habitacional – o Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV) – tem resultado na implantação
de empreendimentos públicos e privados de péssima inserção urbana, prescindindo da referida
premissa indicativa no novo marco da Política Nacional de Habitação (CARDOSO et al..,
2011; FERREIRA, 2012).
Tal política previu a organização do Sistema Nacional de Habitação (SNH) como
instrumento de organização dos agentes que atuam na área de habitação e como meio para
reunir os esforços das três escalas de governo – União, Estados e Municípios. O SNH,
instituído pela Lei Federal nº 11.124, de 16 de junho de 2005, está subdividido em dois
subsistemas: o Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social (SNHIS) e o Sistema
Nacional de Habitação de Mercado (SNHM), sendo o primeiro voltado para o atendimento da
população de baixa renda e o segundo voltado às famílias de maior renda, que podem ser
atendidas pelo mercado privado. Esse novo marco regulatório do setor estabeleceu condições

para adesão ao SNHIS e para acesso ao Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social
(FNHIS).
O SNHIS exige como condição para todos os estados, municípios e Distrito Federal a
obrigatoriedade, no âmbito da regulação, da: (i) constituição de um fundo de habitação de
interesse social - gerido por conselho gestor com representação dos segmentos sociais ligados à
área de habitação e (ii) elaboração de plano de habitação de interesse social. A adesão ao
SNHIS é, segundo a Lei Federal n° 11.124, 16 de junho de 2005, condição indispensável para
que estados e municípios obtenham acesso aos recursos do FNHIS. No modelo de
organização institucional proposto por essa lei, prevê-se que parte dos recursos do FNHIS será
destinada a transferências para fundos estaduais e municipais.
A elaboração dos Planos Locais de Habitação de Interesse Social (PLHIS), obrigatória
para todos os municípios que aderirem ao sistema, seria um instrumento estratégico no
planejamento e definição das ações do setor para reduzir o déficit e as carências habitacionais.
Em clara estratégia de indução, a expectativa do Ministério das Cidades era que o PLHIS
contribuísse para a estruturação e/ou fortalecimento do planejamento habitacional e ampliação
da capacidade de coordenação da política municipal na área.
Na lógica da descentralização da política habitacional, sobretudo de seu planejamento,
insere-se o Plano Nacional de Habitação (PLANHAB), instrumento de planejamento das ações
públicas e privadas, a médio e longo prazo, para equacionar as necessidades habitacionais do
país. O plano assume como horizonte temporal o ano de 2023, prevendo revisões a cada
quatro anos, articuladas com a elaboração dos PPAs1. O grande esforço de planejamento
empreendido para construção do plano, no entanto, não se traduziu em medidas concretas. Na
prática, ele tem sido pouco aplicado e não foi aproveitado no pacote habitacional que se
concretizou através do PMCMV (MARICATO, 2012; LEITÃO, 2009).
O Planhab apresenta estratégia de longo prazo para equacionar as necessidades
habitacionais do país, orientando os recursos existentes e a serem mobilizados, e apresentando
uma estratégia nos quatro eixos estruturadores da política habitacional: (i) modelo de
financiamento e subsídio; (ii) política urbana e fundiária; (iii) arranjos institucionais e (iv) cadeia
produtiva da construção civil. Esta organização buscou abarcar a complexidade da questão
habitacional no país e estabeleceu estratégias e diretrizes de ações no curto, médio e longo
prazo, que conforme expresso anteriormente, foram negligenciadas quando da elaboração do
pacote habitacional.
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O Plano Nacional de Habitação foi elaborado , no período de 2005 a 2009, pela consultoria do Consórcio PlanHab
(formado pelo Instituto Via Pública, LabHab/FAU-USP e Logos Engenharia) e coordenado pela Secretaria Nacional de
Habitação do Ministério das Cidades.

Articulado a este processo de consolidação político-institucional do setor habitacional,
destaca-se o volume significativo de investimentos públicos destinados aos dois principais
programas federais – PAC e PMCMV – que consolidam um novo modelo de financiamento e
novo patamar de subsídio do governo federal para a ampliação do acesso à moradia no país.
Diante deste novo cenário, os municípios têm apresentado dificuldades para efetivar a
articulação do planejamento com o investimento público em habitação. Dentre as etapas
obrigatórias para adesão ao SNHIS, os planos locais de habitação, conforme foram pensados
embrionariamente pelo Projeto Moradia, traçariam estratégias de ação para destinação dos
recursos repassados e constituiriam o processo que apresenta os maiores desafios, tanto pela
complexidade do tema que envolvem, quanto pela falta de fontes de informação referentes à
problemática habitacional e a baixa capacidade institucional, características essas que não são
raras dentre os municípios brasileiros, sobretudo os de menor porte.
Dados da Secretaria Nacional de Habitação do Ministério das Cidades, de fevereiro de
2013, mostram as dificuldades dos municípios em efetivarem este processo. Dos 5.565
municípios brasileiros, somente 987 concluíram o PLHIS (BRASIL, 2013).
Essas dificuldades atingem todos os municípios do país, independente do porte ou
desenvolvimento institucional, mas se intensificam nos pequenos municípios onde se somam
às limitações administrativas, financeiras e institucionais existentes.
Cabe destacar que a definição de pequenos municípios no âmbito desta pesquisa
transcende o mero estabelecimento de faixa populacional, pois cidades de mesma população
podem ter significados e papéis diferentes, segundo a região e/ou Estado em que se inserem
(SPOSITO, 2009). Autores como Sposito (2001) e Santos & Silveira (2001) destacam o papel
regional que as cidades médias desempenham, exercendo forte relação com a área na qual estão
situadas, além da concentração e centralização econômica. Às pequenas cidades estaria
reservado papel de caráter local, de atendimento às necessidades imediatas da população e da
produção agrícola (SANTOS & SILVEIRA, 2001).
Existem divergências quanto ao tamanho de população que define o corte entre
cidades pequenas e médias. Santos & Silveira (2001), por exemplo, consideram a faixa de 20 e
500 mil habitantes para as cidades médias e, portanto, abaixo de 20 mil habitantes para as
cidades pequenas. Por outro lado, Veiga (2004, p. 34) propõe, para a classificação das cidades, a
associação entre porte (tamanho da população) e densidade do município, baseado na
constatação da Pesquisa “Caracterização e Tendências da Rede Urbana no Brasil” do
IBGE/IPEA e UNICAMP (1999). A pesquisa constata uma queda abrupta de densidade
demográfica conforme diminui o porte populacional dos municípios. Enquanto nos municípios
com mais de 100 mil habitantes, considerados centros urbanos pela referida pesquisa, a

densidade média é superior a 80 habitantes por km2, na classe imediatamente inferior (entre 75
e 100 mil habitantes), ela cai para menos de 20 habitantes por km2. E se reduz ainda mais nas
cidades na faixa de 50 mil habitantes, em que a densidade média é de 10 habitantes por km2. O
estudo de Veiga (2004), apesar de polêmico ao questionar o caráter predominantemente urbano
do Brasil, recupera a importância de se repensar a classificação das cidades no país a partir da
contribuição do estudo da Rede Urbana no Brasil. Sendo assim, Veiga considera as duas quedas
abruptas de densidade populacional para classificar como sendo de pequeno porte os
municípios com menos de 50 mil habitantes e menos de 80 habitante por km2; e de médio
porte, os municípios com população no intervalo de 50 a 100 mil habitantes, ou cuja densidade
exceda a 80 habitantes por km2.
O significativo número de municípios de pequeno porte no país justifica a importância
de se estudar a problemática urbano-habitacional nesses locais, objetivo a que este trabalho se
propõe. Dos 5.565 municípios, 3.896 estão na categoria populacional até 20 mil habitantes,
representando 70% do total, e 1.054 municípios estão entre 20 e 50 mil habitantes, 19% do
total (IBGE, 2012)2.
Diante da realidade desses municípios, a definição de território urbano e rural, bem
como a conceituação de política urbana torna-se complexa. A presente pesquisa não pretende
esgotar a discussão sobre essas temáticas, mas reconhecer a importância deste debate.
Atividades desenvolvidas nos espaços urbanos e rurais recolocam as visões historicamente
dicotômicas entre urbano e rural na perspectiva atual, considerando a interação entre estes
espaços distintos (FAVARETO, 2007). Adota-se, no âmbito desta pesquisa, o termo
“territorial”, na maior parte dos casos, para aludir a uma discussão de políticas territoriais não
exclusivamente urbanas ou rurais, recorrendo à complexidade da condição destes territórios
que estão na fronteira dessa classificação. No entanto, entende-se que a agenda atual da
reforma urbana precisa dispor de alguma classificação para demarcar o que é urbano e o que é
rural, recorrendo assim a uma diferenciação que pode ser simplificadora, mas que é também
funcional aos diversos enfoques necessários para o desenvolvimento de políticas territoriais
específicas.
Diante deste quadro, esta pesquisa tem por objetivo geral analisar as condições dos
pequenos municípios brasileiros, como foco para o que tange a sua adesão ao SNHIS, através
do estudo de caso do município de Água Fria, localizado na região do semiárido do Estado da

2 Conforme dados do IBGE (2012), são 327 os municípios brasileiros na faixa de 50 a 100 mil habitantes (6% do total de
municípios brasileiros), são 250 aqueles com população no intervalo de 100 a 500 mil habitantes (4% do total), são 22 os
municípios com população na faixa de 500 mil a 1 milhão de habitantes (0.4% do total), e são 16 os municípios com
população de mais de um milhão de habitantes (0.3% do total).

Bahia. Esta análise se insere no contexto do modelo federativo do país e do desenho
institucional do SNHIS.
As discussões propostas buscam elucidar de que forma o desenho do atual Sistema
Nacional de Habitação está sendo implementado nos pequenos municípios, diante de um
cenário cercado de carências habitacionais e de limitada capacidade administrativa de gestão no
setor.
Os objetivos específicos desta pesquisa são analisar como os municípios pequenos
atendem às condicionantes de adesão impostas pelo SNHIS: traduzidas na criação de fundo,
conselho e plano municipal de habitação; além de entender como eles enfrentam as
dificuldades administrativas e financeiras para implementar e operacionalizar o planejamento e
a gestão habitacional.
A pesquisa parte de algumas premissas que norteiam o estudo empírico. Os pequenos
municípios, com carências habitacionais específicas e com limitações administrativas e
financeiras existentes – já antes do SNHIS –, possuem desafios distintos dos encontrados nos
grandes centros urbanos. O arcabouço jurídico no setor habitacional é centrado na realidade
metropolitana, instrumentos como o PLHIS, Plano Diretor e leis urbanísticas pouco dialogam
com a realidade dos pequenos municípios, podendo ter limitado potencial de regulação,
controle e orientação no enfrentamento do problema habitacional nestes territórios. O
conhecimento da precariedade habitacional nos pequenos municípios é restrito tanto na esfera
local, quanto na estadual e federal. A limitada capacidade administrativa, financeira e
institucional dos pequenos municípios impõe dificuldades de implementação destes
instrumentos de planejamento e de gestão habitacional.
Adotou-se o delineamento do estudo de caso, com o intuito de garantir o nível de
aprofundamento necessário a estas questões e ampliar o entendimento sobre os limites da
gestão e planejamento do setor habitacional no município. Para tanto, elegeu-se o município de
Água Fria, com 15.276 habitantes (IBGE, 2010), localizado na região do semiárido do Estado
da Bahia.
A escolha deste estudo de caso está relacionada ao objetivo de caracterização da região
do semiárido e do Estado da Bahia pelo olhar de um município que se entende representativo
neste contexto. Para escolha da cidade a ser estudada, lançou-se mão do Estudo Técnico
intitulado “Caracterização dos Tipos de Municípios” elaborado no âmbito do Plano Nacional
de Habitação (Planhab), que agrupou os municípios em tipologias – de A a K –, segundo seus
aspectos mais relevantes para a questão habitacional3. Dentro desta categorização, o município

Este relatório técnico considerou estudos e dados existentes sobre concentração populacional, riqueza, grau de
desigualdade social e regionalização, aspectos que traçam relação com o déficit habitacional, tomando como referência o
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de Água Fria encontra-se na Tipologia J (Pequenas cidades em espaços rurais pobres, com
baixo dinamismo), tipologia que abrange o maior número de municípios no Estado da Bahia,
sendo assim bastante representativa da realidade encontrada no Estado.
É importante registrar que este trabalho tangencia a todo o momento o campo da
ciência política, mas evidentemente é uma pesquisa desenvolvida por uma urbanista, cuja
preocupação está centrada na política urbano-habitacional.
A motivação da pesquisa que resultou na presente dissertação foi, primeiramente, a
participação no levantamento de informações sobre a realidade e condições dos pequenos
municípios, a partir da iniciativa da Profa. Dra. Rosana Denaldi, para revisar e atualizar os
materiais de capacitação para elaboração de PLHIS.
Tomou-se conhecimento do debate e depoimento dos participantes do Curso a
Distância: Planos Locais de Habitação de Interesse Social4 onde foi verificada a escassez de
estudos específicos sobre esta realidade.
A atuação, como professora assistente, em curso de capacitação realizado no Estado de
Mato Grosso, em 20105, que reuniu grande diversidade de municípios do Estado, permitiu o
contato com os problemas levantados pelos técnicos e gestores, em especial vindos de
municípios pequenos, onde as problemáticas habitacionais eram bastante diferentes das
constatadas no sudeste metropolitano, cujo conhecimento da questão habitacional é mais
difundida. Soma-se a isso o fato do estado do Mato Grosso ter a especificidade de estar
inserido parcialmente no bioma amazônico em certas regiões, com existência de povoados
indígenas e remanescentes quilombolas.
A sensibilização com a problemática emergiu no contato com os técnicos, e despertou
a vontade de explorar e estudar com mais profundidade o assunto, tornando-se uma das
motivações principais para o ingresso no mestrado acadêmico. Inicialmente, a intenção de
pesquisa voltava-se ao estudo da precariedade habitacional retratada através dos PLHIS de
diversas regiões do país (região nordeste – através do semiárido, Amazônia – pelas
comunidades ribeirinhas, sul e sudeste – pelas favelas, centro-oeste – pelos cortiços produzidos
em cidades do agronegócio, entre outros), a fim de trazer um panorama da diversidade da
estudo de “Tipologias de Cidades Brasileiras (ARAÚJO et al, 2009). Com o objetivo de trazer parâmetros para a
construção de políticas, programas e ações regionais, e considerando a diversidade do país, construiu-se uma tipologia de
cidades com base em características das microrregiões em que se inserem e em dados urbanísticos e socioeconômicos
locais.
4 Este curso à distância foi desenvolvido em 2009 pelo Ministério das Cidades e promoveu a capacitação de técnicos
municipais e estaduais, prestadores de consultoria, funcionários da Caixa Econômica Federal e atores sociais, abrangendo
4.660 alunos de todas as unidades da federação. Aconteceu em duas edições.
5

Curso de Capacitação para elaboração de Planos Locais de Habitação de Interesse Social para os municípios do Estado
de Mato Groso, realizado pela Secretaria das Cidades do Governo do Estado de Mato Grosso e ministrado pela Prof.
Dra. Rosana Denaldi, de 16 a 18/11/2010.

precariedade habitacional encontrada no Brasil. A necessidade de estabelecer um recorte
territorial possível de ser estudado com a profundidade e o rigor que exigem uma dissertação
de mestrado, condicionaram a escolha do caso de estudo à realidade de uma região, que veio a
se definir como o semiárido baiano, onde vinham sendo elaborados planos locais de habitação
com metodologia alternativa de caracterização da precariedade habitacional a partir de dados
do Sistema de Informação de Atenção Básica (SIAB) do Ministério da Saúde, pela OSCIP
Direito à Justiça, como se verá no capítulo 4 mais detalhadamente.
Posteriormente, a participação na pesquisa “Metodologia de identificação e
dimensionamento da precariedade habitacional em pequenos municípios brasileiros: uma
leitura a partir de diagnósticos habitacionais desenvolvidos em cidades da Bahia”6, foi de suma
importância para a proximidade com o tema e com a realidade estudada. Em seu escopo, foi
realizada pesquisa de campo da equipe às cidades de Coronel João Sá, Nova Soure e Água Fria,
localizadas na região do semiárido da Bahia, em abril de 2012. Nessa visita, aprofundou-se o
conhecimento sobre a realidade local, principalmente sobre seus aspectos físico-territoriais. O
contato, por meio de entrevistas, com os principais gestores e técnicos municipais incitou uma
questão importante que incide diretamente no enfrentamento da precariedade habitacional: a
limitada capacidade de gestão e planejamento das ações no setor habitacional.
A opção por focar a pesquisa em Água Fria deu-se a partir do potencial de estudo no
município, onde os gestores se dispuseram a colaborar com o levantamento de dados da
pesquisa, realizado em mais duas outras viagens a campo. Estabelecido o recorte territorial em
um município, a pesquisa pretendida se beneficiou de um maior aprofundamento
metodológico e empírico.
Uma das grandes dificuldades em estudar realidades pouco exploradas e distantes é o
contato com os atores-chave nas cidades e a distância delas em relação ao estado de São Paulo.
A parceria estabelecida entre a UFABC e a OSCIP Direito a Justiça na Bahia7, no âmbito da
pesquisa desenvolvida pela UFABC, ajudou a aproximar São Paulo do semiárido baiano.
A participação como ouvinte do seminário de lançamento do estudo “Capacidades
administrativas dos municípios brasileiros para a política habitacional”8, em julho de 2012, foi
6

Esta pesquisa teve início em 2012 e está em desenvolvimento. Conta com financiamento do Conselho Nacional de
Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e é desenvolvida pela Universidade Federal do ABC, sob
coordenação da Profa. Dra. Rosana Denaldi
7

A OSCIP Direito à Justiça vem elaborando mais de 18 PLHIS em municípios com população até 50 mil habitantes no
estado da Bahia. Participa como parceira da Pesquisa “Metodologia de identificação e dimensionamento da precariedade
habitacional em pequenos municípios brasileiros: uma leitura a partir de diagnósticos habitacionais desenvolvidos em
cidades da Bahia” desenvolvida pela UFABC, já citada anteriormente.
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O estudo, coordenado pela Profa. Marta Arretche, possui importância e riqueza de dados inquestionável e confere um
panorama sobre os principais instrumentos de gestão da política habitacional, os principais programas implementados e as
formas de cooperação intergovernamental dos municípios brasileiros.

bastante elucidativa para o desenvolvimento deste trabalho. O debate dos especialistas na área
em torno dos resultados apresentados mostrou a importância na continuidade dos estudos
sobre o tema e a complementação principalmente no aprofundamento de dados qualitativos.
Apontou-se a necessidade em conhecer melhor a realidade dos pequenos e médios municípios
brasileiros que fogem do padrão metropolitano, já bastante conhecido.
Diante das reflexões realizadas ao longo do primeiro ano de mestrado, o projeto de
pesquisa culminou, por fim, no estudo sobre a gestão e o planejamento habitacional em nível
local de governo, nos territórios dos pequenos municípios do país à luz de suas capacidades
administrativas, institucionais e financeiras instaladas, ampliando do foco da análise sobre a
precariedade habitacional, até então definida como intenção de pesquisa.
Neste período, a pesquisadora também participou de projeto de extensão universitária
intitulado “Planos Locais de Habitação de Interesse Social na Região Metropolitana de São
Paulo”9 que permitiu entender que certas limitações no âmbito da elaboração do PLHIS – que
serão abordadas nesta dissertação – transcendem a problemática específica dos pequenos
municípios e encontram-se também em municípios da região metropolitana mais desenvolvida
do país.
A pesquisa de campo específica para o presente estudo aconteceu em abril e outubro
de 2012 e foi complementada em abril de 2013. A primeira visita foi realizada, como já
mencionado, no âmbito de pesquisa coletiva com a UFABC; a segunda teve a duração de uma
semana e objetivou o levantamento de dados, já que poucos documentos estão disponíveis na
internet e a maior parte do material não se encontrava sistematizado e organizado. Além deste
levantamento, buscou-se entrevistar os principais atores que se relacionam com a temática do
planejamento e gestão habitacional no município, em especial os gestores e os assessores
técnicos terceirizados, cujos depoimentos foram muito elucidativos e enriquecedores para a
análise. A segunda visita, em 2013, à Salvador e Feira de Santana, teve o objetivo de
complementar, confirmar e solucionar algumas dúvidas existentes relacionadas às informações
levantadas. Foi realizada reunião com a equipe da Superintendência de Habitação do Governo
do Estado da Bahia e entrevistas com gestores da Prefeitura de Água Fria.
O trabalho que ora se apresenta é resultado da reflexão ensejada a partir do
levantamento de dados realizado.
A dissertação está organizada em quatro capítulos, além desta introdução e das
considerações finais. O primeiro capítulo levanta a discussão de base para a presente pesquisa.
Aborda a literatura principal sobre os temas do federalismo e da política urbano-habitacional
9

Este projeto de extensão foi desenvolvido pela Universidade Federal do ABC em 2012, com financiamento do
Ministério da Educação, sob a coordenação da Profa. Dra. Rosana Denaldi.

local, passando pela estruturação da Política Nacional de Habitação (PNH) e a construção da
nova institucionalidade para o setor – através do SNHIS – para pontuar algumas questões que
incidem diretamente na gestão e planejamento habitacional dos pequenos municípios
brasileiros. Em última instância, pretende dialogar com uma das premissas desta pesquisa, de
que os limites do planejamento e gestão habitacional nesses territórios começam no modelo
federativo brasileiro e em uma política de indução do governo federal no setor.
O segundo capítulo apresenta o estudo de caso, o município de Água Fria, através de
seus aspectos socioeconômicos e territoriais e parte da contextualização do objeto dentro da
região e do Estado em que está inserido.
O terceiro capítulo aborda as condições existentes no município de Água Fria para a
gestão do território. Trata das condições financeiras que esbarram na capacidade do município
em financiar o desenvolvimento urbano, as condições administrativas desses municípios –
aspecto importante para a viabilização da política em nível local – e os marcos regulatórios
existentes, sobre os quais a política territorial tem a possibilidade de se fundamentar.
Com base no panorama existente no município, traçado pelos capítulos 2 e 3, o quarto
capítulo analisa a implementação dos instrumentos de descentralização da política habitacional,
condições obrigatórias para os municípios aderirem ao SNHIS. A análise é embasada nos
dados qualitativos obtidos em campo e nas entrevistas com os envolvidos na área, e busca
revelar como o município vem respondendo às condicionantes de adesão ao SNHIS e de que
forma, na prática, está implementando a política habitacional em nível local.
Por fim, as considerações finais, à luz dos capítulos anteriores, trazem a síntese dos
assuntos tratados e apresentam questões como contribuição à agenda de pesquisa sobre
políticas urbano-habitacionais em pequenos municípios brasileiros.

Capítulo 1
O lugar dos pequenos municípios nos
arranjos institucionais brasileiros

Este capítulo tem por objetivo contextualizar os pequenos municípios, objeto de
estudo desta dissertação, à luz do arcabouço institucional-federativo do país. Para tanto, parte
da discussão do modelo federalista adotado no Brasil, concedendo maior destaque para o
contexto pós-Constituição Federal de 1988 e ampliando o debate com a abordagem da
descentralização versus centralização. Apresenta uma breve retrospectiva sobre a política
habitacional do país, chegando ao momento atual. Além disso, apresenta um resumo sobre a
trajetória da construção da institucionalidade do setor habitacional, retomando as ideias do
Projeto Moradia que culminaram no Sistema Nacional de Habitação como consolidação desse
caminho. Busca iluminar as questões centrais dos arranjos institucionais para o caso dos
pequenos municípios brasileiros, sobretudo no que se refere ao tema da política urbanohabitacional em nível local.

As ideias federalistas no Brasil estiveram presentes na discussão política desde a
independência do país, embora, até então, tenha se adotado a forma unitária de Estado. Essas

ideias se fortaleceram junto ao movimento republicano, nas últimas décadas do século XIX,
enquanto modelo salvador da monarquia em decadência.
A “situação federalista” teve suas origens, segundo Burgess (1993), Abrucio (2005) e
Silva (2011) nas heterogeneidades socioeconômicas, políticas, étnicas, linguísticas e culturais,
devido principalmente à enorme dimensão territorial do Brasil. Para Abrucio (2005), outra
condição que conformava também essa situação era a existência de defensores da ideia de
“unidade na diversidade” que possibilitava uma autonomia local ao mesmo tempo em que
buscava manter a unidade territorial nesse contexto heterogêneo.
Com a proclamação da República, em 1889, e a outorga da primeira Constituição
Republicana, em 1891, foram estabelecidos os pilares da organização estatal do Brasil, cujos
elementos centrais mantêm-se até hoje: o federalismo e o presidencialismo.
O atual modelo do federalismo, que surgiu com o fim do regime militar e se consolidou
com a Constituição Federal de 1988, tem como principal premissa o combate à centralização
vivenciada com o autoritarismo. Ele defende, principalmente, a descentralização de políticas
sociais, passando aos Municípios a responsabilidade por sua execução. A redefinição de
competências e atribuições contidas no texto constitucional foi resultado da transformação de
um modelo de federação centralizada para um tipo de federalismo cooperativo. Nesse sentido,
segundo Almeida (2005), esse sistema implicou em um processo de descentralização diverso
daqueles que podem ocorrer em Estados unitários.
Existem diversas definições sobre federalismo, mas muitos autores tratam de sua
descrição a partir de um conceito cuja principal característica é a divisão de poder entre o
governo central e os governos locais. Riker (apud LIPJHART, 2003, p. 214) explica que:
Federalismo é uma organização política em que as atividades do governo
são divididas entre os governos regionais e um governo central, de tal
forma que cada tipo de governo tem certas atividades sobre as quais ele
toma as decisões finais.

Já Elazar (1994, p.7) compreende o federalismo como a distribuição fundamental do
poder entre múltiplos centros.
Federalismo diz respeito à partilha constitucional de poderes, através de
mecanismos comuns e autônomos de governo, e nesse conceito, se
incluem federações, confederações e outras formas similares de
organização de relações políticas. Federalismo hoje deve ser considerado
uma das formas originárias da democracia, similar, em suas fontes,
sustentação e efeitos, à democracia parlamentar e à democracia direta.

Segundo Souza (2010, p.341), a definição que melhor abarca os principais elementos
políticos do federalismo é:

Sistema em que convivem unidades constitutivas com um governo geral,
cada um com poderes delegados pelo povo através de uma constituição e
cada um com poder de legislar, administrar e tributar os cidadãos, que os
elegem diretamente. Dessa forma, o sistema federal incorpora
populações e regiões heterogêneas em uma única nação, mas assegura
autonomia em suas respectivas jurisdições, ou seja, a autoridade
governamental é dividida entre diversas esferas subnacionais e uma
esfera nacional.

Conforme exposto, o modelo federalista refere-se, essencialmente, à forma de
organização política dos Estados nacionais, no que tange à distribuição de autoridade. É
necessário, portanto, distinguir essa definição do conceito de descentralização, que diz respeito
à distribuição das funções administrativas entre os níveis de governo, podendo apresentar
diferentes graus e formas variadas de transferência de recursos e delegação de funções, as quais
permitem que determinado nível de governo desempenhe funções de gestão de uma política
vigente, independentemente de sua autonomia política e fiscal (RIKER, 1987).
Ainda tratando de conceitos, vale ressaltar que as discussões entre descentralização
versus centralização, também conhecida como recentralização, dominam grande parte do debate
sobre o federalismo no campo da ciência política, mas esta pesquisa não tem a intenção de
aprofundar tais discussões.
A descentralização promovida pela Constituição de 1988 apoiou-se em três pilares: (a)
descentralização política, com a elevação dos Municípios ao status de entes federados, autônomos;
(b) descentralização administrativa, com o repasse de responsabilidades sobre a prestação de
serviços sociais para os governos locais; e (c) descentralização fiscal, com o repasse de recursos
federais e estaduais aos Municípios, além da transferência da responsabilidade pela coleta de
impostos municipais, como o Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) e Imposto Sobre
Serviços (ISS) (OLIVEIRA, 2007).
Abrucio (2005, p. 45) define essa descentralização como:
um processo nitidamente político, circunscrito a um Estado nacional,
que resulta da conquista ou transferência efetiva de poder decisório a
governos subnacionais, os quais adquirem autonomia para escolher seus
governantes e legisladores, para comandar diretamente sua
administração, para elaborar uma legislação referente às competências
que lhes cabem e, por fim, para cuidar de sua estrutura tributária e
financeira.

Portanto, o processo de descentralização foi defendido tanto em nome da ampliação da
democracia quanto do aumento da eficiência do governo e da eficácia das políticas. Supunha-se
que o fortalecimento das instâncias subnacionais, como os Municípios, permitiria aos cidadãos
influenciar nas decisões e exercer controle sobre os governos locais, além de proporcionar o

controle mútuo entre os níveis de governo, reduzindo a burocracia excessiva, o clientelismo e a
corrupção.
Por sua vez, a cooperação federativa advinda da descentralização, segundo Abrucio
(2005), configurou-se como mecanismo para otimizar a utilização de recursos comuns que
envolvessem mais de uma jurisdição, ou para auxiliar governos menos capacitados a realizarem
determinadas tarefas que integrassem com mais eficiência o conjunto de políticas públicas
compartilhadas, evitando a transferência indiscriminada de responsabilidades entre os entes.
No entanto, embora a distribuição de recursos da União aos demais entes federados
tenha ocorrido, estes não assumiram obrigações correspondentes com a arrecadação. Assim,
importa destacar que, se por um lado, a Constituição Federal de 1988 aumentou os recursos
das unidades subnacionais, por outro lado, não definiu completamente a distribuição das
competências entre os entes federativos, estabelecendo inúmeras funções concorrentes entre os
níveis de governo. Dessa forma, pode-se inferir que a partir da Constituição, mais
especificamente em seu artigo 23, estabeleceu-se um modelo ancorado em competências
comuns, fazendo com que diversas áreas de políticas passassem a ser de competência dos três
níveis de governo (BRASIL, 1988).
Especialmente no caso das unidades estaduais, após a Constituição de 1988, elas
ficaram em um quadro de indefinição sobre suas competências e sobre a maneira pela qual
iriam se relacionar com os outros níveis de governo. Abrucio (2005, p. 49) destaca que, para os
governos estaduais, esse vazio institucional foi favorável à posição mais flexível, “pois quando
as políticas tinham financiamento da União, eles procuravam participar; caso contrário,
eximem-se de atuar ou repassavam as atribuições para os governos locais”.
Como consequência desse contexto histórico, dois desafios apontados por Souza
(2010) sobre o papel dos Estados na divisão de atribuições governamentais, atualmente, são: (i)
a tendência em tratar de forma uniforme todas as esferas subnacionais, em particular os
Estados, que acaba lhes conferindo pouca autonomia e capacidade de decisão e (ii) a
distribuição eficaz de recursos entre as unidades constitutivas da federação.
Além disso, existem hoje relações diretas entre o governo federal e os Municípios,
decorrentes da descentralização das políticas sociais, o que reduz ainda mais o papel do Estado
na corrente federativa.
Diferentemente

dos

Estados,

os

Municípios

assumiram

claras

atribuições

governamentais. Essa definição de papel advém de inúmeras conquistas do movimento
municipalista dentro do projeto da descentralização, acompanhando sempre o sentido de
democratização. No entanto, Abrucio (2005) pontua cinco questões principais como agenda de
desafios para os governos locais brasileiros, a saber: (i) a desigualdade de condições econômicas

e administrativas; (ii) o discurso do “municipalismo autárquico”; (iii) a “metropolização”
acelerada; (iv) os resquícios ainda existentes de uma cultura política; e (v) o padrão de relações
intergovernamentais.
Dentre as questões que afetam diretamente os pequenos municípios, destaca-se a baixa
capacidade de sobreviverem com recursos próprios. O estudo de Afonso e Araújo (2000)
compara a situação brasileira com a de outros 19 países, e demonstra que o Brasil é o 15º no
ranking dos governos locais que possuem base tributária própria.
O “municipalismo autárquico” é a visão que, segundo Daniel (2001) acreditava serem
as prefeituras capazes de elaborar e executar sozinhas todas as políticas públicas. De fato, podese afirmar que algumas prefeituras progressistas iniciaram intervenções locais com recursos
quase inteiramente próprios e conseguiram resultados inovadores para época, no entanto, tal
afirmação não é análoga aos pequenos municípios, principalmente em regiões interioranas do
país, devido a sua realidade administrativa e financeira.
Dialogando com o quarto ponto levantado por Abrucio (2005), ainda existem muitos
resquícios culturais e políticos antirrepublicanos no plano local. Não são raros os municípios
ainda governados por antigas oligarquias, nos quais é possível identificar até mesmo traços de
nepotismo nas administrações. Enquanto não houver uma reforma das instituições políticas e
uma mudança de postura da sociedade em relação aos governantes, o processo descentralizador
continuará distante da democracia efetiva.
Em relação às políticas públicas, destaca-se a influência direta que a descentralização
exerce sobre o rumo das políticas sociais, ora servindo como barreira ao seu desenvolvimento,
ora como veto às medidas de diminuição do ‘Estado de Bem-Estar Social’ em vigor. Sobre tal
influência, Oliveira (2006, p. 46) afirma que o federalismo não afeta as políticas sociais de
maneira uniforme e que, por outro lado, elas influenciam o rumo dos sistemas federativos,
alterando-os ao longo do tempo. De acordo com a autora, “as interações entre federalismo e
políticas sociais são recíprocas, influenciadas pelo tempo e pelo espaço”.
Diversos autores apresentam análises acerca da forma como os entes federados
relacionam-se para realizar políticas públicas. Watts (1999), por exemplo, afirma que a
competência legislativa não implica, necessariamente, na competência política. Desse modo, é
possível que um ente seja competente para executar determinada política sem que seja
competente para legislar sobre a questão. Muitas vezes, a dissociação entre a competência para
legislar e para executar tem como finalidade ampliar a capacidade de coordenação do ente
central ou aumentar a uniformidade para execução de determinadas políticas no país.

A literatura10 já vem destacando alguns efeitos não antecipados, chamados de
perversos, decorrentes da descentralização e acerca da efetividade da implementação de
políticas públicas. Esses efeitos são consequências de alguns pré-requisitos para a centralização,
como pontua Melo (1996):
i. Baixa qualificação das burocracias locais, que trazem efeitos perversos,
pois, sem capacidade institucional para gerir políticas sociais, a esfera
federal perde a eficiência gerencial.
ii. A transferência de receitas públicas sem responsabilidade de geração de
receitas. O repasse acontece sem antes fortalecer a capacidade fiscal
dos Municípios e perde-se a oportunidade do incentivo fiscal local.
iii. Imprecisão quanto à definição de competências entre as esferas de
governo, devido à generalização das concorrentes (Almeida, 1995) e
pela própria dificuldade de interpretação do texto constitucional
(Silva, 2011).
iv. Perda de capacidade regulatória e de formulação de políticas por parte do
governo central, pelo desmonte de estruturas setoriais centralizadas e
relativamente insuladas da competição política.
v. Porosidade dos governos locais em relação a elites locais e provinciais,
possibilitando maior corrupção e clientelismo. Cabe salientar que
essa questão é muito presente nos municípios de pequeno porte,
onde, na maioria das vezes, é uma mesma elite política que domina
os governos locais por décadas.
vi. Fragmentação institucional, com a proliferação de municipalidades, que
no Brasil surge com grande força no período logo após a
Constituição de 1988.

Em relação ao ponto vi, cabe registrar que entre as décadas de 1980 e 2000, ocorreu
um grande movimento emancipacionista no Brasil. Surgiram, nesse período, 1.516 novos
municípios, que totalizam 27% de todos os municípios existentes atualmente no país, conforme
exposto na tabela 1.
Tabela 1 - Número de municípios nos Censos Demográficos, segundo as Regiões – 1960/2010
Regiões

1960

1970

1980

1991

2000

2010

Norte

153

195

203

298

449

449

Nordeste

903

1.376

1.375

1.509

1.787

1.794

Sudeste

1.085

1.410

1.410

1.432

1.666

1.668

Sul

414

717

719

873

1.159

1.188

Centro-Oeste

211

254

284

379

446

466

Total

2.766

3.952

3.991

4.491

5.507

5.565

Fonte: IBGE
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Investigações mais aprofundadas sobre esse processo emancipacionista, realizada por
diversos autores11, indicam que algumas diretrizes presentes na Constituição de 1988
favoreceram a divisão municipal brasileira, tais como: (i) a consolidação da descentralização
fiscal, que estimulou as demandas locais pela emancipação de pequenas localidades do interior;
(ii) a transferência da regulamentação das exigências mínimas às emancipações municipais para
o nível estadual, em um momento em que os recursos do Fundo de Participação dos
Municípios (FPM) eram divididos nacionalmente e que democratização e descentralização eram
tratados ideologicamente como sinônimos, o que acabou por favorecer, na relação entre os
atores políticos estaduais do poder executivo e legislativo, a posição que desejava produzir leis
mais permissivas à criação de municípios, ampliando a disponibilidade de localidades
emancipáveis; e (iii) os procedimentos necessários à promulgação das leis de criação de
municípios atribuíram um papel central aos legisladores estaduais que, em virtude de suas
expectativas eleitorais, aprovaram a maior parte das demandas locais emancipacionistas.
Durante esse período, é relevante a quantidade de municípios criados com pequena
população. Segundo Tomio (2002), 74% dos municípios criados e instalados nas últimas duas
décadas têm menos de dez mil habitantes.
Assim, a promulgação de leis e normas ao longo da década de 1990 consolidou os
princípios da Constituição de 1988 e reforçou sua tendência à descentralização, sobretudo na
municipalização das políticas públicas.
Todavia, no caso específico da política urbana, mesmo antes da Constituição de 1988
os Municípios já possuíam competências próprias, de ordenamento do uso e ocupação do solo
diferentemente de outras áreas, como saúde e educação. Na Constituição de 1969, promulgada
como Emenda Constitucional no 1 à Constituição de 1967, observa-se, em seu artigo 15, a
determinação: “a autonomia municipal será assegurada pela administração própria, no que
respeite ao peculiar interesse”. Esse interesse peculiar, enquanto configuração material do
“ambiente construído” ou no âmbito do direito urbanístico, pode ser entendido pelo núcleo
duro desse direito, constituído principalmente pelo zoneamento, disposição espacial,
coeficientes de aproveitamento, entre outros elementos de ordenamento do uso e ocupação do
solo.
Portanto, a Constituição de 1969 marcou, o início de um processo contínuo de
ampliação da competência dos Municípios no que tange à política urbana. Após o referido
diploma legal, ocorreu a promulgação da Lei Federal 6.766, de 19 de dezembro de 1979. Pode-
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se dizer que tal Lei – que dispõe sobre o parcelamento do solo urbano – veio cristalizar o
entendimento doutrinário segundo o qual os Municípios são os principais entes federativos
responsáveis pelo ordenamento da ocupação do solo, o que pode ser conferido no artigo 3º:
“Somente será admitido o parcelamento do solo para fins urbanos em zonas urbanas ou de
expansão urbana, assim definidas por lei municipal”.
É evidente que a autonomia dos Municípios intensificou-se com a aprovação dos
importantes capítulos sobre Política Urbana na Constituição Federal de 1988 (Artigos 182 e
183), que estabeleceram um novo paradigma, de cunho social, para o direito urbanístico
brasileiro, consolidando, sobretudo, a competência municipal máxima na regulação do uso e
ocupação do solo.
Segundo Moreira Neto (1990), ficaram instituídos, então, como competência da União
e dos Estados tão somente os seguintes princípios, normas e diretrizes gerais, aos quais a
legislação urbanística municipal precisou ser condicionada: (i) observância das diretrizes
federais para o desenvolvimento urbano (art. 21) (ii) observância das normas federais de direito
urbanístico (art. 24, I); (iii) observância das normas gerais estaduais de direito urbanístico, se
não existir lei federal sobre normas gerais (art. 24, c/c § 3º); (iv) observância das normas
específicas de direito urbanístico (art. 24, I); e (v) observância do plano diretor, onde for
obrigatório (art. 182, § 1º) (BRASIL, 1988).
Continuando a citada ampliação de competência dos Municípios pelo ordenamento
jurídico brasileiro, a alteração da Lei 6.766/79 pela 9.785, de 29 de janeiro de 1999, aponta
modificações relevantes que podem ser vistas no seu artigo 3º, que assegura que:
Somente será admitido o parcelamento do solo para fins urbanos em
zonas urbanas, de expansão urbana ou de urbanização específicas, assim
definidas pelo plano diretor ou aprovadas por lei municipal (grifo
nosso).

As mudanças também são evidenciadas no artigo 4º, inciso I, que dispõe sobre os
Requisitos Urbanísticos para Loteamentos. Em seu texto original, de 1979, prevê que:
As áreas destinadas a sistema de circulação, a implantação de
equipamento urbano e comunitário, bem como a espaços livres de uso
público, serão proporcionais à densidade de ocupação prevista para a
gleba, ressalvado o disposto no § 1º deste artigo.

Já na redação atual do artigo, que data de 1999, é o Município que define a
porcentagem da área:
As áreas destinadas a sistemas de circulação, a implantação de
equipamento urbano e comunitário, bem como a espaços livres de uso
público, serão proporcionais à densidade de ocupação prevista pelo
plano diretor ou aprovada por lei municipal para a zona em que se
situem. [grifo nosso]

Como resultado, desde os anos 80, uma série de importantes estudos na área do direito
urbanístico tem examinado essa questão: Moreira Neto (1990); Grau (2007); Silva (2007); entre
outros.
O século XX inicia com o importante marco regulatório: a Lei no 10.257 de 10 de julho
de 2001, o Estatuto da Cidade, que legitimou a luta do movimento da reforma urbana em torno
do direito à cidade. A aprovação dessa lei inegavelmente consolidou a ordem constitucional no
Brasil quanto ao controle dos processos de desenvolvimento urbano, e reorientou a ação do
Estado, dos mercados imobiliários e da sociedade como um todo, de acordo com novos
critérios econômicos, sociais e ambientais (FERNANDES, 2010).
O Estatuto estabelece o Plano Diretor como o instrumento para regulamentar como a
função social da terra deve ser cumprida nas cidades e torna obrigatória sua elaboração nos
municípios: com mais de 20 mil habitantes; integrantes de regiões metropolitanas e
aglomerações urbanas; integrantes de áreas de especial interesse turístico; e inseridos na área de
influência de empreendimentos ou atividades com significativo impacto ambiental de âmbito
regional ou nacional.
Nesse sentido, o Estatuto da Cidade reforça o caráter municipalista da política urbana,
fortalecendo a atribuição aos governos de nível local as decisões sobre desenvolvimento
urbano, inclusive designando a eles a responsabilidade na aplicação dos instrumentos
urbanísticos, porém sem definir quais são esses instrumentos e em quais condições eles devem
ser aplicados.
O Estatuto da Cidade foi pensado a partir da lógica de grandes cidades e regiões
metropolitanas, pressupondo que todos os municípios possuiriam canais institucionalizados
para incorporar os instrumentos urbanísticos em seu processo de planejamento urbano.
Por isso, grande parte dos instrumentos urbanísticos do Estatuto somente se aplica em
cidades com alta e média densidade, com mercado de solo altamente especulativo, escassez e
alto custo da terra, e com a chamada urbanização periférica. Nesses casos, os instrumentos
estão direcionados para reverter o padrão excludente dos mercados imobiliários formais, inibir
a retenção especulativa de imóveis e corrigir as distorções do crescimento urbano12. Já as
cidades pequenas apresentam outras dinâmicas socioterritoriais e em muitos casos há uma
grande sinergia das atividades urbanas e rurais, o que envolve em seu planejamento temas
como conversão de usos e reestruturação fundiária.

Exemplo disso são os instrumentos como o Parcelamento, Edificação ou Utilização Compulsórios (PEUC) do solo
urbano não edificado e subutilizado, o Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) progressivo no
tempo, a Outorga Onerosa do Direito de Construir e o Direito de Preempção.
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A complexidade da sinergia de atividades urbanas e rurais nesses territórios passa
também pelo conflito de competências relativo à tributação do território urbano e rural. O
IPTU, aplicado em propriedades urbanas, é de responsabilidade municipal, enquanto o
Imposto Territorial Rural (ITR), aplicado na zona rural, é um imposto da União. O
parcelamento do solo rural também é de competência do INCRA, órgão federal, papel que
parece contrapor-se à responsabilidade passada aos municípios, de legislar sobre assuntos de
interesse local. Essas diversas interpretações sobre as leis e as competências concernentes às
cada esfera governamental podem resultar em maiores dificuldades para a regularização das
propriedades e efetivo controle e regulação do território (NAKANO, 2004).
MARTINS (2006) afirma que em determinadas áreas das politicas territoriais urbanas,
as divisões administrativas e os territórios pertencentes a determinados entes federativos
podem não ser significantes. As questões referentes à água, por exemplo, são definidas segundo
limites geográficos, como montanhas, rios e declividades, e não por limites políticos. O Estado
de São Paulo, por exemplo, definiu a gestão de recursos hídricos através de bacias, que
certamente não coincidem com limites municipais13. Percebe-se, portanto, que o modelo
municipalista adotado no Brasil carece, em muitos casos, de adequações de acordo com a
territorialização de temas que transcendem o nível municipal.
No entanto, nota-se que o caminho dos recursos dentro desse modelo reforça ainda
mais o desenho federalista descentralizado, sobretudo no que se refere às transferências
intergovernamentais pela via União-Estados-Municípios, e também diretamente UniãoMunicípios, que permitem a estes aplicá-los de maneira autônoma.
Sobre esse repasse direto, a Constituição de 1988 prevê transferências federais
automáticas aos Municípios por meio do Fundo de Participação dos Municípios (FPM),
composto por 22,5% da arrecadação do Imposto de Renda (IR) e do Imposto sobre Produtos
Industrializados (IPI). A distribuição dos recursos aos Municípios é feita de acordo com o
número de habitantes por meio de faixas populacionais fixadas, cabendo a cada uma delas um
coeficiente individual14. Resumidamente, tem-se que do total de recursos, 10% são destinados
às capitais, 86,4% para os demais municípios e os 3,6% restantes vão para um fundo de reserva
que beneficia os municípios com população superior a 142.633 habitantes, cujo coeficiente é de
3.8, excluídas as capitais.
No caso do saneamento, em particular, a aprovação do Projeto de Lei 5.296/2005, que trata da regulação dos serviços
públicos de saneamento básico – englobando o abastecimento de água, o esgotamento sanitário, o manejo de resíduos
sólidos e o manejo de águas pluviais – representa um avanço para o setor, uma vez que define as competências dos níveis
de governos e estabelece as diretrizes para sua regulação. (BRASIL, 2006).
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O mínimo é de 0,6% para municípios com até 10.188 habitantes e o máximo é 4,0 para aqueles acima 156 mil. Os
critérios atualmente utilizados para o cálculo dos coeficientes de participação estão dispostos na Lei nº 5.172, de 25 de
outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), e no Decreto-Lei 1.881/81.
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Tal distribuição de recursos entre os entes da federação acontece proporcionalmente à
população e de forma inversamente proporcional à renda municipal, com o objetivo de reduzir
desigualdades sociais e econômicas entre os municípios brasileiros.
Dados da Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda (BRASIL, 2012)
mostram que na categoria de municípios com população até 20 mil habitantes, 61% do
montante da receita dos municípios advém de transferências da União (FPM) e somente 5% é
proveniente de receita tributária própria. Percebe-se que os municípios de menor porte são os
mais dependentes do FPM, e conforme o porte dos municípios aumenta, os impostos
municipais ganham maior representatividade em detrimento das transferências dos outros
entes. Nos municípios com população acima de um milhão de habitantes, somente 20,55% da
sua receita média é vinculada a transferências do FPM, enquanto a receita tributária representa
42%.
Essa dependência das transferências do FPM que os municípios de menor porte
apresentam é agravada pela dificuldade de arrecadação de impostos locais. Outro problema é
que o potencial de arrecadação tributária, em geral, acompanha o nível de desenvolvimento e
de atividade econômica local, sendo natural que a capacidade de atuação pública esteja
desigualmente distribuída, principalmente em países com marcadas diferenças regionais como é
o caso brasileiro.
Por exemplo, segundo dados do estudo de Gasparini, Costa e Sampaio (2009),
especificamente na região Nordeste apenas 3,1% e 1,8% da receita utilizada pelos Municípios
foi proveniente da arrecadação própria entre os anos de 1991 e 2000, respectivamente.
Porém, como afirma Oliveira (2007), o problema não é somente a inegável
dependência financeira desses recursos, mas a eventualidade de existir dependência política ou
irresponsabilidade administrativa dos municípios. Portanto, a questão que se coloca é a
necessidade de pensar não somente na dependência dos repasses do FPM, mas também nas
responsabilidades que municípios, em diferentes situações administrativas, técnicas e de
recursos humanos, tiveram que assumir para prover políticas sociais. Para o caso da política
urbana especificamente, a dependência ao FPM e, consequentemente, a baixa autonomia de
geração de receita própria dificulta o investimento e o aporte de recursos – inclusive como
contrapartida a financiamentos federais – para o desenvolvimento das cidades.
Outro viés relevante abordado por alguns autores15 é a limitação de endividamento
imposta ao setor público com a Lei de Responsabilidade Fiscal, sobretudo para os pequenos
municípios. Estes não possuem capacidade de endividamento, o que se põe como mais um
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Ver CINTRA (2007) e ELOY (2013).

obstáculo à possibilidade de obtenção de recursos estaduais e federais para projetos
habitacionais.

O breve retrospecto sobre o histórico da política habitacional a que se propõe esta
seção insere-se na compreensão de que a história das instituições importam16, o que significa que os
arranjos institucionais atuais só poderão ser entendidos à luz de uma análise, mesmo que breve,
em perspectiva histórica. Assim, o percurso das políticas e de seus desenhos ao longo da
história traz consigo uma bagagem relevante para a análise do desenho institucional atual.
Não obstante, algumas dificuldades que hoje são encontradas na nova política
habitacional podem ser entendidas à luz da teoria de dependência de trajetória (PIERSON, 2000),
que aponta a importância da análise das instituições através dos métodos históricocomparativos.

Tradicionalmente, prover moradia no Brasil restringiu-se à produção da unidade
residencial, deslocada de sua articulação com o ambiente urbano e sua inserção na cidade
(MARICATO, 2001).
Um breve retrospecto do histórico das políticas habitacionais no Brasil demonstra a
notável ausência do Estado no planejamento do setor. Arretche (1990) afirma que a ação do
governo até o fim do Estado Novo, em 1945, limitou-se à regulamentação das relações entre
fornecedores de crédito e agentes privados – promotores privados e beneficiários dos
empréstimos hipotecários –, apresentando-se sempre de forma indireta na produção.
A criação da Fundação Casa Popular (FCP)17, em 1946, representou o primeiro esforço
governamental de criar um órgão em nível federal para tratar da produção habitacional.

Essa discussão tem grande força no campo da Ciência Política, principalmente entre os institucionalistas. Segundo
Peters (1999), “escolhas feitas quando uma política está sendo iniciada, terão contínua influência amplamente
determinantes no futuro”, desse modo, seria necessário um grande esforço para alterar a direção e o curso das
instituições.
16

17 A Fundação Casa Popular foi concebida como um órgão para centralizar as diretrizes da politica urbana e da promoção
de habitação para população de baixa renda no país. Funcionaria no modelo de produção direta (promoção e construção)
ou associada (com empresas privadas contratadas para a construção) (ARRECTHE, 1987).

Azevedo & Andrade (1982) mostram que em 18 anos de atuação foram construídas 18.132
casas em 143 conjuntos habitacionais. No entanto, o alcance aquém do esperado da ação estatal
neste período é caracterizado pela pouca presença do Estado na produção, já que a limitada
produção da FCP acontecia por meio de atividades associativas e as ações regulatórias
condicionavam o crédito à produção habitacional e às relações no mercado privado de locações
(ARRETCHE, 1990).
No início do período militar, mudanças significativas na postura estatal conduziram à
provisão habitacional pública no Brasil: criou-se o Sistema Financeiro de Habitação (SFH) em
1964, o Banco Nacional de Habitação (BNH), sociedades de crédito imobiliário e o Serviço
Federal de Habitação e Urbanismo (SERFHAU).
O desenho institucional do SFH tinha o BNH como órgão central e responsável por
toda a política habitacional do governo federal. Este era encarregado de controlar as duas
únicas fontes de recurso do SFH: o Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo (SBPE) e o
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS).
O SBPE era o agregado das instituições captadoras de poupança voluntária. Seus
recursos eram utilizados para financiar investimentos imobiliários prioritariamente destinados
às classes média e alta. Os agentes promotores eram as construtoras privadas, que obtinham os
financiamentos junto ao SBPE e eram as responsáveis por construir as unidades habitacionais e
repassar aos consumidores finais, que então se incumbiam de pagar o financiamento junto ao
SBPE.
Já o FGTS é o agregado da poupança forçada dos trabalhadores, e seus recursos eram
utilizados para financiar investimentos imobiliários, primeiramente destinados à construção de
casas de interesse social, mas posteriormente direcionados também para os setores de
saneamento e desenvolvimento urbano. Nesse caso é que surgem as Companhias de Habitação
(COHABs)18, como as principais agentes promotoras do programa, responsáveis por obter
financiamentos junto ao BNH, contratar construtoras e repassar, a preço de custo, as unidades
habitacionais aos consumidores finais que se incumbiam de pagar o financiamento para elas19.
O modelo de gestão do BNH era fortemente centralizado, possuindo como atribuições
exclusivas: o gerenciamento do FGTS, a formulação e o desenho dos programas habitacionais,
as definições de modalidade de financiamento, as decisões quanto à distribuição dos recursos e
as formas de distribuição e comercialização das unidades (ARRETCHE, 1996).
As COHABs são sociedades de economia mista, sob controle acionário do município ou Estado que as sediasse. Essas
agências desempenharam funções de promoção imobiliária, equivalente ao setor privado no processo produtivo do SBPE
(ARRETCHE, 1990).
18

Embora operados por agentes distintos, ambos os mercados foram geridos pela mesma lógica de operação: a lógica da
empresa privada.
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A descentralização de recursos acontecia por meio da relação direta entre o BNH e as
COHABs de âmbito estadual ou municipal, sem nenhuma relação formal com o governo
estadual ou com as prefeituras. Em parcela significativa dos projetos de produção habitacional
financiados pelo BNH, as prefeituras ou governos estaduais participavam com a doação do
terreno e infraestrutura, integralizando, desse modo, sua participação nos custos dos projetos
(ARRETCHE, 1996). No período de 1964 a 1986, o financiamento do SFH pelo BNH atendeu
o total de 2.657.287 unidades habitacionais20 (ARAGÃO, 2007).
A grande centralização dos financiamentos habitacionais no órgão central, BNH, pode
explicar o fenômeno adotado no pós-64, o qual segundo Arretche (1990) restringiu
enormemente a capacidade de estados e municípios implementarem programas de
infraestrutura urbana e habitação com recursos próprios.
A crise econômica nos anos 80 repercutiu sobre o SFH, e os resultados latentes expressam-se
na redução de investimentos do FGTS, no aumento da inadimplência e em escândalos na
aplicação de recursos.
Após a extinção do BNH, em 1986, iniciou-se um período marcado pela desarticulação
de ações na produção pública de habitação, sobretudo pela imensa confusão institucional
ocasionada por reformulações constantes nos órgãos responsáveis pela questão urbana em
geral e pelo setor habitacional em particular, o que Arretche (1996) caracteriza como a “viacrúcis ministerial”, ocorrida entre os anos de 1985-1990.
A elaboração da Constituição de 1988, nesse mesmo período, levantou a discussão
sobre a redefinição de competências entre os entes federativos nas politicas publicas, no
entanto, diferentemente do que ocorreu nas áreas de saúde e educação, este marco legal não
estabeleceu hierarquização clara de competências entre os três níveis de governo. A
desarticulação do nível federal e sua progressiva ausência no setor refletiu na autonomização
das bases de formulação e implementação da politica habitacional.
Por isso, Estados e Municípios começaram a desenvolver políticas e programas
habitacionais próprios, assumindo, de forma autônoma, seu gerenciamento e financiamento.
Ainda segundo Arretche (1996), o termo “autonomização” denota que tais programas são
independentes em relação ao governo federal e não guardam, necessariamente, relação entre si.
Dizem respeito, sobretudo, a planos de governo vinculados a gestões em parte identificadas
com a questão da oferta habitacional, seja por razões de comprometimento com os
movimentos populares organizados, seja por vinculação a grupos de empreiteiros privados.
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Excluindo os refinanciamentos do BNH concedidos aos agentes do SBPE

Nessa época, o Estado de São Paulo, por exemplo, institucionalizou o sistema estadual,
vinculando as fontes de recursos e programas habitacionais com os mecanismos de acesso,
desenho e sistema de crédito próprios. Em 1989, aprovou legislação que elevou em 1% a
alíquota do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), vinculando estes
recursos à politica estadual de habitação, sob responsabilidade da Companhia de
Desenvolvimento Habitacional e Urbano (CDHU).
O Estado de Minas Gerais também adotou ações semelhantes (GONÇALVES, 2009).
Contudo, outros estados conseguiram mobilizar poucos recursos e acabaram construindo
número inexpressivo de unidades habitacionais. Na Bahia, por exemplo, por meio dos
programas habitacionais que operavam com recursos próprios e posteriormente também com
recursos federais, através do Programa Viver Melhor, construiu 51.689 unidades habitacionais,
de 1995 a 2006, e realizadas melhorias habitacionais em 75.388 unidades (BAHIA, 2006),
número pouco relevante para o intervalo de uma década, considerando as carências
habitacionais significativas que o estado apresenta.
Este contexto de desarticulação institucional e de ações fragmentadas no setor
habitacional só foi reorganizado em torno de uma politica estatal a partir de 2003, com a
criação do Ministério das Cidades, órgão de instância federal criado para tratar conjuntamente
das questões urbanas, reunindo as áreas de habitação, saneamento, transportes públicos e a
política de ordenamento territorial.
Condicionados a esse Ministério, outras ações estratégicas foram adotadas, como a
estruturação da Política Nacional de Habitação (PNH), principal instrumento de orientação das
estratégias e das ações a serem implementadas pelo governo federal, a qual previu a
organização de um Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social (SNHIS) como
instrumento de organização dos agentes que atuam na área de habitação e como meio para
reunir os esforços das três escalas de governo, União, Estados e Municípios, e do mercado
privado. A implementação descentralizada do SNHIS teve como premissa o repasse de
recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social (FNHIS) para fundos estaduais e
municipais.
A politica de habitação insere-se em um movimento geral, que também abrange outras
políticas setoriais, em que a União vem fortalecendo sua responsabilidade e seu papel de
coordenação.
Essa política teve início no período do governo de Luiz Inácio Lula da Silva, quando o
país presenciou também a retomada e ampliação maciça de investimentos públicos nos setores
urbano e habitacional: programas como o Minha Casa Minha Vida (PMCMV) e o Programa de

Aceleração do Crescimento (PAC) elevaram os patamares de recursos públicos federais
aplicados nas cidades brasileiras.
A análise realizada por especialistas nas áreas de habitação, saneamento e mobilidade21
sobre o período compreendido entre 2003 e 2009, revela que ocorreu um crescimento dos
investimentos em desenvolvimento urbano no país, sobretudo no setor habitacional,
revertendo a estagnação que vinha ocorrendo desde a extinção do BNH. No referido período,
o governo federal investiu cerca de 187,57 bilhões de reais em habitação, atendendo a 4,9
milhões de famílias, segundo dados da Secretaria Nacional de Habitação (2010). As principais
fontes da política habitacional, o FGTS e o SBPE, tiveram os volumes de recursos aumentados
entre 580% e 1300%, respectivamente (DENALDI et al.., 2009).
No período de 2003 a 2009, do total de 3,48 milhões de atendimentos habitacionais
realizados, 2,83 milhões, ou seja, 81,32% foram destinados à população com renda de até cinco
salários mínimos. Tais investimentos foram realizados majoritariamente nas faixas de renda na
qual o déficit habitacional se concentra (DENALDI et al.., 2009).
Em 2007, na segunda gestão do governo Lula, foi lançado o Programa de Aceleração
do Crescimento (PAC), que elevou consideravelmente o volume de investimentos públicos nas
áreas de habitação e saneamento, sobretudo nos programas de urbanização de assentamentos
precários.
No desenho institucional do PAC, na área de urbanismo, os recursos oriundos do
Orçamento Geral da União (OGU), SBPE Poupança e FGTS são repassados para municípios e
estados mediante apresentação de projetos e propostas, sendo a Caixa Econômica Federal o
agente operador do recurso.
O fluxo de recursos aponta que sua parte majoritária parte diretamente da União para
os municípios e, portanto, a relação entre município e governo federal não depende do estado.
A tabela a seguir demonstra que no PAC Habitação – Fase 1, 59% dos recursos foram
repassados aos municípios enquanto 41% aos estados. Na fase 2, esta diferença aumenta, 79%
dos recursos vão para os municípios enquanto 21% para os estados. No PAC Saneamento
Integrado, 75% dos recursos vão direto para os municípios e 25% para os estados. A
transferência direta de recursos da União para os municípios tem reforçado o papel dos
governos locais e aumentado a influência do governo federal na arena local.
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Ver estudos: DENALDI, LEITÃO, ZIONI (2009) e IPEA (2011).

Tabela 2 – Investimentos do PAC Habitação e Saneamento Integrado por proponente da ação
Programa

PAC Habitação – Fase 1

PAC Habitação – Fase 2

PAC Saneamento

Proponente da
Ação

Investimento em
Bilhões de reais

%

Total

18,70

100

Estado

7,73

41

Município

10,97

59

Total

3,96

100

Estado

0,84

21

Município

3,12

79

Total

8,50

100

Estado

2,13

25

Município

6,37

75

Fonte: 7º Balanço Externo PAC Habitação - Mcidades/SNH e Operações de Saneamento Integrado contratadas no PAC
em 25/06/2013.
Observação: Informação fornecida pelo governo federal através do Serviço de Informações ao Cidadão (SIC) – Lei nº
12.527/2011.

O próprio desenho do SNHIS já não explicitava claramente o papel do nível estadual
nesta estrutura. A descentralização de recursos pela via União-Municípios vem a corroborar
esta indefinição.
Os recursos foram fortemente direcionados às regiões metropolitanas que concentram
acentuado quadro de déficit habitacional. Depoimentos do presidente Lula e da ministra da
Casa Civil, na época, Dilma Rousseff, confirmam essas diretrizes. Dessa forma, os pequenos
municípios não foram atendidos e enfrentam enormes dificuldades para conseguir apresentar
projetos e contratar recursos nesse mecanismo desenhado para cidades inseridas em regiões
metropolitanas.
Em 2009, como resposta à crise internacional iniciada em setembro de 2008, o
Governo Federal lançou o Programa Minha Casa, Minha Vida – PMCMV –, que pretendia
financiar a construção de um milhão de moradias com o auxilio do mercado privado. O
desenho institucional do PMCMV na faixa 1, que contempla famílias que tenham renda mensal
de 0 a 3 salários mínimos, prevê que os recursos oriundos do Fundo de Arrendamento
Residencial (FAR) sejam operacionalizados pelo agente financeiro, a Caixa Econômica Federal,
e repassados às construtoras contratadas para execução das obras do empreendimento. Às
Prefeituras ou Governos do Estado cabe a indicação dos beneficiários, doação do terreno,
indicação da empresa construtora e o trabalho técnico-social.

O PMCMV pode ser considerado um programa inovador por destinar às rendas de 0 a
3 salários mínimos 40% das unidades previstas com subsídios de 16 bilhões de reais do OGU22.
No entanto, o programa desviou-se de algumas estratégias apontadas pelo Plano Nacional de
Habitação (Planhab), consideradas indispensáveis para o enfrentamento adequado do déficit,
dentre elas, destaca-se a articulação com a política urbana e fundiária.
Segundo Shimbo (2012), o movimento estrutural fundamental que se nota com a
ascensão do PMCMV é a aproximação entre capital financeiro e mercado imobiliário na
produção de habitação de interesse social23. A autora denomina “habitação social de mercado”
o processo de mudança da produção de Habitação de Interesse Social (HIS) em um mercado
lucrativo para as empresas privadas, no qual recursos de fundo público são direcionados a essas
empresas, enquanto o agente executor do Programa e outros operam desdobramentos
decorrentes dele.
Cabe ressaltar que a maioria dos recursos destinados ao setor habitacional, como os do
PAC e PMCMV, de extrema expressividade, foi alocada fora do marco do FNHIS e da
estratégia de repasses fundo-a-fundo, não tendo sido incorporada às exigências e
obrigatoriedades do então instituído SNHIS. Em 2009, de 12,7 bilhões de reais do PAC
destinados para a urbanização de favelas, somente 550,26 milhões de reais foram provenientes
do FNHIS, representando apenas 4%. Se, por um lado, o recurso é irrisório diante do
montante de recursos do PAC, por outro, absorve quase 42% dos recursos do FNHIS (IPEA,
2011).
É importante destacar que o PMCMV está inserido em um cenário que ultrapassa os
limites do contexto nacional, pois foi criado em meio à crise internacional de 2008, sobretudo
dos Estados Unidos da América, com a quebra de inúmeras instituições e empresas de créditos
no ramo de hipotecas, que já adotavam a prática de conciliar o capital imobiliário e financeiro.
Como consequência desse processo dentro do PMCMV, nem sempre o Estado tem
assumido o papel de protagonista das decisões. Em muitos casos, é o mercado quem está
determinando onde os empreendimentos serão construídos. Estudos que apresentam
resultados qualitativos dos conjuntos habitacionais produzidos (CARDOSO et al., 2011;
FERREIRA, 2012) apontam que sua localização não é adequada, estando geralmente nas
periferias das cidades, em áreas carentes de emprego, infraestrutura e equipamentos.

22 Segundo Bonduki (2009), a principal novidade positiva do “pacote” está no eixo financeiro com a adoção do cenário
otimista proposto pelo PlanHab. Outras medidas propostas por este Plano foram adotadas para reduzir o custo da
habitação, como a desoneração tributária para HIS, o barateamento do seguro e o fundo garantidor, que retomou a ideia
do fundo de aval proposto no Projeto Moradia. Tal adoção gerou um impacto positivo no acesso à habitação tanto de
interesse social como de mercado.
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Sobre esta discussão ver: SHIMBO (2010); CASTRO (1999) e IPEA (2011).

No caso dos municípios inseridos em regiões metropolitanas, Rolnik & Nakano (2009)
afirmam ainda que a localização inadequada desses empreendimentos pode gerar impactos
negativos, como a elevação do preço da terra, transferindo parte da renda para a especulação
imobiliária24. Nos pequenos municípios em regiões interioranas do país, já se percebe a escolha,
feita pelo mercado, de quais cidades irão atuar.
Estudo do IPEA (2012) sobre os impactos do PMCMV nos municípios com menos de
50 mil habitantes aponta que tem aumentado cada vez mais o interesse de construtoras em
atuar em cidades pequenas, associadas a instituições financeiras e agentes financeiros do SFH,
antes voltadas apenas a cidades maiores, dado o baixo risco envolvido na produção dos
empreendimentos, já que a demanda se torna solvável pelo subsídio habitacional e, em caso de
eventual inadimplência dos mutuários, é suportada por fundo garantidor. O estudo ainda
aponta a massificação dos projetos e pouca aderência às especificidades locais, apontando que
economias de escala favorecem as instituições financeiras.
Embora o estudo aponte o interesse das construtoras em cidades de pequeno porte,
que isso não ocorre em todas as regiões de um mesmo estado. As construtoras atuam em
determinadas cidades considerando a inserção destas na rede urbana regional. Dessa forma,
cidades localizadas próximas a pólos regionais tendem a ofertar mais mão-de-obra e matériaprima com preços e oferta mais atraentes.
A localização dos empreendimentos do PMCMV, conforme (FERREIRA, 2012;
CARDOSO et al., 2011) tem sido periférica nas grandes cidades, porém, no caso dos pequenos
municípios a distância entre o local de moradia e o centro urbano é menor, o que minimiza o
afastamento. Por outro lado, nesses municípios – distantes de cidades-pólo regionais – pode-se
intensificar as carências por prestação de serviços.
Ainda acerca dos municípios pequenos, o estudo aponta que, devido ao porte dos
empreendimentos, não há dinamização do mercado imobiliário local. Em condições normais,
esse mercado é tão mais estagnado quanto menor for o município e quanto mais o município
estiver inserido em espaços rurais pobres. Antevê-se, nestes casos, maior dificuldade do poder
público local em conseguir ofertar terra localizada centralmente e dotada de infraestrutura, cujo
fornecimento é de sua atribuição e que conta pontos para a seleção de propostas do PMCMV.
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Sobre essa discussão, ver também: Maricato (2010), Rolnik (2010) e Ferreira (2012).

O início dos anos 2000 marca um novo período para o campo das políticas sociais em
nível federal e, em especial, para a habitação. Neste período, formula-se e se fortalece uma
agenda política cujos temas sociais ganham destaque.
O Instituto Cidadania, coordenado por Luiz Inácio Lula da Silva, elaborou uma série
de estudos que se tornaram projetos de desenvolvimento, associando o enfrentamento da
questão social ao crescimento econômico e geração de empregos. Entre eles está o Projeto
Fome Zero, Projeto Reforma Política, Projeto Energia Elétrica e o Projeto Moradia.
O Projeto Moradia25, lançado em 2000, apresentou o conceito de moradia digna como
premissa da questão habitacional no Brasil, segundo o qual, “Moradia digna é aquela localizada
em terra urbanizada, com acesso a todos os serviços públicos essenciais por parte da população
que deve estar abrangida em programas geradores de trabalho e renda” (INSTITUTO
CIDADANIA, 2002, p. 12). Esse projeto apresentou de forma inovadora para a época
propostas de erradicação do déficit habitacional.
Três eixos de questões estruturavam o projeto: fundiária, financiamento e institucional.
Além disso, ele e propunha a integração das áreas de habitação, saneamento ambiental e
transporte. Essa base inspirou a estrutura do Ministério das Cidades, criado posteriormente.
Segundo depoimento do ex-presidente Lula, “Talvez tenha sido o mais amplo projeto de
habitação popular já feito no Brasil. O debate para sua elaboração envolveu, entre outros, moradores de cortiços
de São Paulo e das palafitas do Maranhão, além de representantes de todos os setores da sociedade, inclusive
empresários da construção civil” (INSTITUTO ETHOS, 2002).
Os fundamentos de muitos princípios presentes na Política Nacional de Habitação já
estavam apresentados no Projeto Moradia. A lógica idealizada era a de um Sistema Nacional de
Habitação que organizasse as atribuições de cada esfera governamental (INSTITUTO
CIDADANIA, 2002, p. 32), com a criação de Fundos de Moradia nos três níveis de governo
com a proposta de indução vertical baseada nos repasses fundo-a-fundo (op. cit., 2000, p. 35);
com a criação de um Ministério que articulasse as ações setoriais no campo da política urbana e
os diversos agentes (op. cit., 2000, p. 32 e 33), entre outras medidas.
Na lógica citada, a adesão dos governos subnacionais a um sistema nacional de
habitação – com apresentação de Planos, Conselhos e Fundos – representaria a “maioridade”
dos entes para receber recursos do fundo nacional, recebendo transferência direta para seu

A coordenação geral do Projeto Moradia foi da arquiteta e ex-deputada estadual Clara Ant. Junto dela, participaram da
coordenação do projeto André Luiz de Souza, Ermínia Maricato, Evaniza Rodrigues, Iara Bernardi, Lúcio Kowarick,
Nabil Bonduki e Pedro Paulo Martoni Branco.
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fundo, dos recursos do fundo nacional e, eventualmente, do fundo estadual no caso dos
municípios, ambos destinados à implementação de seus próprios programas e projetos
habitacionais, sem a necessidade de submeterem seus projetos, um a um, à aprovação da
instância superior (BONDUKI, 2013).
Os municípios e estados que não obtivessem a adesão integral, por não serem
considerados suficientemente maduros e autônomos, poderiam receber insumos do SNH pelo
caminho tradicional da apresentação de projetos pautados nas normativas nacionais
(BONDUKI, 2013).
Inserido nesta lógica, o plano local de habitação foi pensado também como um
instrumento de avaliação da capacidade institucional dos municípios pelo governo federal, com
o intuito de verificar, por meio do escopo apresentado, se o município teria condições de aderir
integralmente ou parcialmente ao sistema, e suas condições de executar sua própria política
habitacional.
O Projeto Moradia inspirou a criação do Ministério das Cidades e do Conselho
Nacional das Cidades e inseriu como prioritária a aprovação do projeto de lei de iniciativa
popular para a instituição do Fundo Nacional de Habitação, bandeira do movimento de
moradia que tramitava no Congresso Nacional desde 1991.
Com o inicio do Governo Lula, em 2003, observam-se os princípios desse projeto
sendo colocados em prática. Efetiva-se a criação do Ministério das Cidades, órgão
coordenador, gestor e formulador da política urbana e habitacional do país, bem como a
criação do Conselho Nacional das Cidades, órgão constituído por diversos segmentos sociais,
responsável por acompanhar e avaliar a política urbana nacional, articulando os três entes
federativos.
A criação do Ministério das Cidades definiu a responsabilidade de elaborar, de maneira
participativa e federativa, a Política Nacional de Desenvolvimento Urbano, incluindo uma nova
política para o setor da habitação, em particular de interesse social.
O Ministério das Cidades passa a ser o responsável pela Politica de Desenvolvimento
Urbano, reunindo as áreas de habitação, saneamento, mobilidade urbana e a política de
ordenamento territorial, cada uma com Secretarias Nacionais específicas. Neste desenho,
estruturou-se a Política Nacional de Habitação (PNH), principal instrumento de orientação das
estratégias e das ações do Ministério das Cidades. A PNH insere-se na concepção de
desenvolvimento urbano integrado, no qual a habitação não se restringe à casa, mas incorpora
o direito à infraestrutura, saneamento ambiental, mobilidade e transporte coletivo,
equipamentos e serviços urbanos e sociais, buscando garantir o direito à cidade (BRASIL,
2005).

Coerente com a Constituição Federal, que considera a habitação um direito do cidadão,
e com o Estatuto da Cidade, que estabelece a função social da propriedade, a PNH tem como
componentes principais: a Integração Urbana de Assentamentos Precários; a urbanização,
regularização fundiária e inserção de assentamentos precários; a provisão da habitação e a
integração da política de habitação à política de desenvolvimento urbano, que definem as linhas
mestras de sua atuação.
A PNH previu a organização de um Sistema Nacional de Habitação, instituído pela Lei
Federal nº 11.124, de 16 de junho de 2005, que: estabelece as bases do desenho institucional,
devendo ser participativo, democrático e descentralizado; prevê a integração entre os três níveis
de governo e com os agentes públicos e privados envolvidos na questão; define as regras que
asseguram a articulação financeira, de recursos onerosos e não onerosos, necessária à
implementação da política. Inclui, ainda, a criação de dois subsistemas: o Sistema Nacional de
Habitação de Interesse Social (SNHIS) e Sistema Nacional de Habitação de Mercado (SNHM)
como instrumentos de organização dos agentes que atuam na área de habitação e como meio
para reunir os esforços das três escalas de governo (União, Estados e Municípios) e do
mercado privado.
O SNHIS tem como objetivo principal garantir ações que promovam o acesso à
moradia digna para a população de baixa renda, que compõe a quase totalidade do déficit habitacional do país (BRASIL, 2005, p. 66). Cabe a ele centralizar todos os programas e projetos
destinados à habitação de interesse social e fortalecer os órgãos subnacionais para a
implantação de suas políticas habitacionais.
Segundo regulamenta a Lei, o Sistema foi criado com os objetivos de:
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 investimentos e 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.
(BRASIL, 2006, p. 9).

A estruturação, a organização e a atuação do SNHIS, devem observar os 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;

d) função social da propriedade urbana visando a garantir atuação
direcionada a coibir a especulação imobiliária e permitir o acesso à terra
urbana e ao pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e da
propriedade (BRASIL. Lei no 11.124, de 16 de junho de 2005, art. 4º).

Dados da Secretaria Nacional de Habitação (SNH) do Ministério das Cidades
(BRASIL, 2013) subsidiaram um balanço da adesão dos órgãos ao SNHIS, que mostrou que
todos os estados estão regulares no Sistema, e que 5.417 municípios aderiram, e 128 municípios
ainda não o fizeram. Contudo, esse balanço de adesão ao SNHIS é pouco relevante, já que
aderir ao sistema significa entregar o Termo de Adesão preenchido e assinado ao Ministério das
Cidades, divergindo do modelo de adesão integral e parcial inicialmente concebido pelo Projeto
Moradia.
Com o intuito de 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, foi instituído o Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social
(FNHIS), constituído por:
I – recursos do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social – FAS, de
que trata a Lei no 6.168, de 9 de dezembro de 1974;
II – outros fundos ou programas que vierem a ser incorporados ao
FNHIS;
III – dotações do Orçamento Geral da União, classificadas na função de
habitação;
IV – recursos provenientes de empréstimos externos e internos para
programas de habitação;
V – contribuições e doações de pessoas físicas ou jurídicas, entidades e
organismos de cooperação nacionais ou internacionais;
VI – receitas operacionais e patrimoniais de operações realizadas com
recursos do FNHIS; e
VII – outros recursos que lhe vierem a ser destinados. (BRASIL, 2005, p.
11)

Ao alocar os fundos orçamentários, em especial o FNHIS, na composição das fontes
do SNHIS, o novo Sistema consolida o entendimento de que a viabilização do acesso à
moradia para a faixa de interesse social precisa contar com subsídios, sejam eles exclusivos para
esse fim, ou resultado da combinação de recursos orçamentários com onerosos (ELOY, 2013).
De forma a garantir a implantação descentralizada da Política Nacional de Habitação,
os recursos do FNHIS devem ser repassados, a título de transferências voluntárias, da União
para os governos locais – estados, Distrito Federal e municípios. Dessa maneira, o FNHIS é de
suma importância para a organização do SNHIS e para articular as ações nas três esferas.

Para garantir o controle social e a transparência na gestão e na aplicação dos recursos
do FNHIS, foi criado o Conselho Gestor do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social
– CGFNHIS. Entre suas atribuições, destacam-se:
I - estabelecer diretrizes e critérios de alocação dos recursos do FNHIS,
observado o disposto na Lei no 11.124, de 2005, a Política e o Plano
Nacional de Habitação estabelecidos pelo Ministério das Cidades e as
diretrizes do Conselho das Cidades;
II - aprovar orçamentos e planos de aplicação e metas anuais e
plurianuais dos recursos do FNHIS;
III - deliberar sobre as contas do FNHIS; e
IV - aprovar seu regimento interno. (BRASIL, 2005, p. 13).

Nessa lógica, a implantação do SNHIS requer que os Fundos Estaduais e Municipais
atuem como agentes promotores e financiadores e estabeleçam mecanismos para que os
Municípios e outros agentes, que atuam na área habitacional participem do processo decisório.
A aplicação dos recursos do FNHIS provenientes do fundo estadual e municipal é
destinada a ações 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;
VII – outros programas e intervenções na forma aprovada pelo
Conselho Gestor do FNHIS. (BRASIL. Lei no 11.124 de 16 de junho de
2005, art. 11).

Dados da SNH mostram que até dezembro de 2012, 87,04% dos municípios
apresentaram Lei de Fundo Municipal de Habitação. No entanto, a regulamentação de
legislação para vigorar os fundos não garante o seu real funcionamento.
Municípios amplamente institucionalizados com grande capacidade de financiamento
habitacional junto ao governo federal não têm seus FMHIS em operação, como é o caso do
município de São Bernardo do Campo, na região metropolitana de São Paulo, que tem volume
de recursos contratados ou em fase de contratação com o governo federal em torno de 1,2

bilhão de reais para ações habitacionais, no entanto não existe nenhum recurso alocado nesta
unidade orçamentária específica, instituída desde 2010.
Para Eloy (2013), a análise do SNHIS do ponto de vista financeiro aponta que o
impasse para implementar a lógica de repasses fundo-a-fundo, idealizada desde o Projeto
Moradia, começa no Fundo Nacional – FNHIS –, que já nasceu fragilizado para assumir o
papel esboçado. O FNHIS, como fundo, é dependente de orçamentos plurianuais e emendas
parlamentares, o que reduz significativamente sua efetividade e importância como pilar
financeiro do SNHIS. A autora indica que o Fundo possui natureza meramente contábil e não
financeira como o FGTS26.
O Relatório de Gestão de 2010 do FNHIS endossa essas afirmações e demostra que
parcela significativa de recursos do FNHIS tratam-se de projetos do PAC e PMCMV, cuja
concepção deu-se fora do marco do SNHIS e, portanto, não necessariamente atendem às
diretrizes de controle social do Sistema. Dessa forma, o Fundo consolida-se na condição de
doador de recursos.
Pelas regras aprovadas pelo Conselho Gestor do FNHIS, para exercício
de 2009, dos recursos do Fundo destinados a projetos de urbanização de
assentamentos precários, 40% seriam destinados à complementar
projeto do PAC Urbanização de Favelas, 40% para novos projetos e
7% para projetos do FNHIS priorizados pelos conselhos gestores
locais dos fundos de habitação de interesse social (BRASIL, 2010c,
p. 10, grifo nosso).

O mesmo Relatório de Gestão expõe as fragilidades do FNHIS, quando afirma que:
Vale observar que a concentração de investimentos em Urbanização de
Assentamentos Precários (UAP), deve-se ao fato de que com a criação
do Programa Minha Casa, Minha Vida (PMCMV), em julho de 2009,
através da Lei n.º 11.977, passando (sic) este programa a concentrar e
priorizar a aplicação de recursos para a provisão habitacional (BRASIL,
2010c, p. 29, grifo nosso).

O FNHIS é regido através de controle social do Conselho Gestor do FNHIS
(CGFNHIS). De forma semelhante, os fundos estaduais e municipais têm seus conselhos
próprios, que têm como dever, segundo constante dos artigos 18 e 19 da Lei 11.124 de 16 de
junho de 2005: fixar critérios para a priorização de linhas de ação, alocação de recursos e
atendimento dos beneficiários dos programas habitacionais; promover ampla publicidade de
formas e critérios de acesso aos programas, das modalidades de acesso à moradia, das metas

A dotação orçamentária definida não lhe é transferida nem fica, de fato, nele alocada, recebendo apenas o respectivo
registro contábil, e somente à medida que os recursos são transferidos para os projetos aprovados. Dessa forma, o
FNHIS não pode gerir os recursos orçados e incorporar os rendimentos provenientes de suas aplicações como faz o
FGTS, nem tampouco pode manter recursos não aplicados em um exercício para utilização nos exercícios seguintes
(ELOY, 2013, p. 87).
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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 do SNHIS; promover audiências públicas e conferências, representativas
dos segmentos sociais existentes, para debater e avaliar critérios de alocação de recursos e
programas habitacionais no âmbito do SNHIS.
O balanço de dezembro de 2012 da SNH, do Ministério das Cidades, aponta que 4.833
municípios apresentaram Lei de Conselho Municipal, representando 86,84% do total do país.
Embora grande parte dos municípios possua Conselho regulamentado, a atual Secretária
Nacional de Habitação, Inês Magalhães, afirma que muitos deles foram instituídos, mas não
entraram em funcionamento (MAGALHÃES, 2013). O Planhab já apontava essa dificuldade.
“Sabe-se pela experiência que muitos destes conselhos não são acionados
pelos governantes com a regularidade requerida, ou não são plenamente
ouvidos em suas recomendações ou, ainda, não possuem estrutura ou
capacidade técnica para subsidiar a tomada de decisão dos conselheiros”
(CONSÓRCIO
VIA
PÚBLICA/FUPAM-LABHAB/LOGOS
ENGENHARIA, 2008, Produto 4, p. 27).

Desde o início dessa demanda, os municípios já apresentaram dificuldades para
apresentar o projeto de lei para implantação dos Conselhos, por isso, o Ministério das Cidades
disponibilizou em sua página web um modelo de minuta de Lei para Criação de Conselhos e
Fundos Estaduais e Municipais27.
Outra condicionante obrigatória dos entes subnacionais para adesão ao SNHIS é a
elaboração de planos estaduais ou municipais de habitação, que orientem os recursos aplicados
no território por meio da lógica do planejamento a curto e médio prazo.
Sendo assim, o Plano Local de Habitação de Interesse Social (PLHIS), de âmbito
municipal, garante sua articulação vertical com os planos estaduais e o Planhab, além da
articulação horizontal com outras políticas territoriais.
O Guia de Adesão ao SNHIS (BRASIL, 2006) propõe que a elaboração do plano
envolva três etapas: proposta metodológica, que estabeleça o envolvimento da sociedade civil,
atribuições da equipe municipal e da consultoria, prazos, entre outros itens; diagnóstico
habitacional, que contenha a leitura da realidade do município, as necessidades habitacionais e
um diagnóstico da condição institucional e financeira e da oferta habitacional; e, por fim,
estratégia de ação, que fixe as diretrizes e objetivos do plano em um horizonte temporal, defina

Disponível em: http://www.cidades.gov.br/index.php/sistema-nacional-de-habitacao-de-interesse-social-snhis/741adesao-ao-snhis. Acesso em 16/03/2013.
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e detalhe programas e ações, metas físicas, financeiras, normativas e institucionais, e
mecanismos para monitoramento e revisão do plano.
Nota-se que essa é a exigência mais complexa no processo de adesão ao SNHIS. O
balanço da Secretaria Nacional de Habitação aponta que somente 987 planos foram concluídos
e aprovados pela CEF até fevereiro de 2013, o que representa 17% dos municípios do país. O
único estado que teve todas as suas contratações concluídas é o Acre, com os 22 planos
contratados. Já o estado mais atrasado nesta execução é Alagoas, que concluiu apenas um dos
os 56 planos contratados. No Estado da Bahia, dentre os 417 municípios, somente 159
iniciaram a elaboração do PLHIS, dentre os quais apenas 17 foram concluídos, 50 foram
distratados e 92 estão ainda em andamento (BRASIL, 2013).
Diante disso, os prazos de atendimento foram sucessivamente prorrogados, por meio
das resoluções federais que se referem ao PLHIS: no 7, de 2007; no 15 de 2008; no 24 de 2009;
no 30 de 2009; no 36 de 2010; no 40 de 2011.
Para sanar as inúmeras dificuldades que os municípios encontraram durante a
elaboração dos Planos, algumas ações foram realizadas no âmbito do governo federal, dentre as
quais destaca-se: Curso à Distância: Planos Locais de Habitação de Interesse Social – EAD
PLHIS, em 2009, que promoveu a capacitação de agentes locais e estaduais, consultorias,
técnicos da CEF e atores sociais, envolvendo 4.660 alunos nas suas duas edições; Outra
estratégia mais recente foi a instituição, por meio da Resolução no 43 – CGFNHIS, de
05/07/2011, da modalidade simplificada do PLHIS para os municípios com população até 50
mil habitantes, modalidade que envolve o preenchimento de um formulário com as
informações referentes ao plano e é enviado eletronicamente no sistema do Ministério das
Cidades. Para realizar a capacitação de municípios na elaboração dos Planos por meio dessa
versão simplificada, também foi realizado um Curso a Distância. No universo de 3.774
municípios que se encontram nessa categoria de até 50 mil habitantes, somente 883 haviam
concluído e habilitado o PLHIS-Simplificado eletronicamente, representando 23,40%
(BRASIL, 2013).
Percebe-se que as estratégias ainda precisam ser aprimoradas no que compete à
elaboração dos Planos, sobretudo à sua implementação dentro das políticas habitacionais locais,
para que seja possível firmar a importância do planejamento integrado vertical e
horizontalmente com a lógica dessa política.
O Planhab, em 2009, já registrava que “a estrutura legal e normativa do SNHIS não
prevê papel nem uso específicos para os Planos Locais. Em decorrência, os planos, na forma
como previstos em lei, representam unicamente uma etapa a ser cumprida para acessar os

recursos

do

FNHIS”

(CONSÓRCIO

VIA

PÚBLICA/FUPAM-LABHAB/LOGOS

ENGENHARIA, Produto 4, 2008, p.58).
BONDUKI (2013, p. 41) afirma que as condições estabelecidas na Lei 11.124 de 16 de
junho de 2005 criaram uma “camisa de força” que impõe para os entes federativos exigências
que tinham sentido na concepção original de política habitacional proposta pelo Projeto
Moradia, mas que, após as alterações que se processaram nestes quase 10 anos de
implementação – a não implantação da lógica de repasses fundo-a-fundo, não adoção de
adesões diferenciadas para municípios com diferentes estágios institucionais, entre outros –
essas exigências se tornaram sem sentido.

Para subsidiar a elaboração do Planhab foram utilizados diversos estudos28, dentre eles
destaca-se o Estudo Técnico “Caracterização dos Tipos de Municípios”, que pela primeira vez
reconhece a diversidade de municípios do país e cria 11 tipologias de cidades com base em
características das microrregiões do IBGE e nos dados urbanísticos e socioeconômicos locais,
visando trazer parâmetros para a construção de políticas, programas e ações regionais para o
setor habitacional. Tal estudo considerou outros dados e pesquisa existentes sobre
concentração populacional, riqueza, grau de desigualdade social e regionalização, aspectos que
traçam relação com o déficit habitacional29.
O Planhab, então, agrupou os municípios separados por essa classificação em um outro
grupo com número menor de tipologias, segundo os aspectos mais relevantes para a questão
habitacional. São eles: inserção em região metropolitana de São Paulo ou Rio de Janeiro;
diferenciação de municípios por faixas de renda de acordo com graus de riqueza das
“Déficit Habitacional no Brasil” (FJP, 2005) produzido pela Fundação João Pinheiro, “Projeção da Demanda
Demográfica Habitacional” (BRASIL/CEDEPLAR/UFMG; 2007c), “Estudo sobre aplicação de Geoprocessamento
para a Política de Habitação em Assentamentos Precários no Brasil Urbano (BRASIL/ CEM-CEBRAP,2007)” e
“Estudos sobre as capacidades Administrativas dos Municípios Brasileiros” (BRASIL/CEM-CEBRAP, 2007b; 2012).
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29 Cabe registrar que a base do agrupamento dos municípios teve como referência outro estudo importante elaborado em
2005 pelo Observatório das Metrópoles (UFRJ) para o Ministério das Cidades intitulado “Tipologia das Cidades
Brasileiras”, sob a coordenação da Profa. Tania Bacelar (UFPE). Estes indicadores geraram a definição de 19 tipologias de
cidades, sendo os quatro primeiros grupos compostos por cidades com mais de 100 mil habitantes e aglomerações
urbanas (que inclui as regiões metropolitanas oficiais), nove tipos de cidades entre 20 e 100 mil habitantes e seis tipos de
cidades com menos de 20 mil habitantes.

microrregiões; agrupamento de municípios com maior grau de pobreza e precariedade
habitacional e urbanística; agrupamento de municípios com menos de 20 mil habitantes
mantendo a diferenciação por microrregião, independente do grau de urbanização, já que o
Déficit Habitacional Rural foi considerado como universo à parte (CONSÓRCIO VIA
PÚBLICA/FUPAM-LABHAB/LOGOS ENGENHARIA, 2008, Produto 3).
Tabela 3 – Tipologia de municípios do PLANHAB
A - Regiões Metropolitanas do Rio de Janeiro e de São Paulo
B - Principais aglomerações e capitas ricas
Mais de 100
mil habitantes

C - Aglomerados e capitais prósperas N e NE
D - Aglomerados e centros regionais Centro Sul
E - Aglomerados e centros regionais N e NE

Entre 20 e 100
mil habitantes

F - Centros urbanos em espaços rurais prósperos
G - Centros urbanos em espaços rurais consolidados, com algum grau de Dinamismo
H - Centros urbanos em espaços rurais com elevada desigualdade e pobreza

Menos de 20
mil habitantes

I - Pequenas cidades em espaços rurais prósperos
J - Pequenas cidades em espaços rurais pobres, com baixo dinamismo
K - Pequenas cidades em espaços rurais pobres, com alto dinamismo

Fonte: Consórcio Via Pública/Fupam-Labhab/Logos Engenharia, 2008.

No quadro, os tipos I, J e K representam as cidades localizadas em municípios com
menos de 20 mil habitantes, com fortes características rurais, distribuídos por todo o território
nacional, em diversos contextos urbanos, socioambientais, sócio-econômicos e políticos, entre
outros. São municípios com taxa de urbanização menor e cerca de metade da População
Economicamente Ativa (PEA) trabalhando no setor primário. Nesses locais, o custo da terra é
mais reduzido e grande parte do problema habitacional está relacionada com a ausência de
saneamento básico e com necessidades habitacionais rurais.
Esses são os primeiros estudos nacionais sobre habitação que observam a diversidade
dos municípios brasileiros. A partir das tipologias estabelecidas, traçaram-se dimensionamentos
de déficits, custos de construção e produtos habitacionais específicos.
Especificamente para as tipologias I, J e K, que abrangem os municípios com
população até 20 mil habitantes, a quantificação do déficit habitacional baseou-se em dados
agregados das microrregiões geográficas do IBGE30. Nessas cidades, estão 23,8% do déficit
habitacional básico, dos quais 20,5% nos tipos J e K que reúnem cidades pequenas em espaços
rurais pobres. Trata-se de locais com menor estoque de riqueza, maior estagnação, ou frágil
A Fundação João Pinheiro (FJP) não possui informações desagregadas em nível municipal para municípios com menos
de 20 mil habitantes.
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dinamismo econômico recente que apresentam situações críticas em relação aos altíssimos
índices

de

pobreza.

(CONSÓRCIO

VIA

PÚBLICA/FUPAM-LABHAB/LOGOS

ENGENHARIA, 2008, Produto 3, p. 147).
Com base no dimensionamento dos déficits habitacionais por tipologia de município,
definiram-se produtos habitacionais diferenciados para cada categoria. Para as tipologias dos
municípios pequenos, categorizados como I, J e K, esses produtos são, especificamente: Lote
urbanizado; Unidade térrea – 20m2 (autogestão com assessoria); unidade de dois pavimentos –
56m2 (autogestão com assessoria); Casa de 40m2 (empreiteira); e Casa de 56m2 (empreiteira). Os
produtos Apartamento 51m2 (autogestão); Apartamento 37m2 (empreiteira); Apartamento
51m2 (autogestão); Unidade em área central/consolidada 51m2 (empreiteira); Unidades de
padrão médio FGTS; e Unidades de mercado SBPE foram avaliadas como inadequadas para
essa categoria.
Além de produtos habitacionais específicos para cada tipologia, foram calculados os
custos de atendimento do déficit de acordo com os produtos31. Diante disso, definiu-se
distribuição proporcional dos produtos habitacionais para cada tipologia. Para as tipologias I, J
e K predominaram os produtos Lote Urbanizado e Material de Construção para Unidade Térrea. Os
produtos menos incidentes são Unidade térrea e casa.
Tabela 4 – Distribuição de Produtos habitacionais nas Tipologias de municípios I, J e K
Produto habitacional

Tipo I (%)

Tipo J (%)

Tipo K (%)

Lote Urbanizado

35

37

40

Material de construção para reforma e ampliação (16m2)

20

20

20

Material de construção para unidade térrea (32m2)

30

30

25

Unidade térrea (autogestão com assessoria) (32m2)

5

5

10

Casa (empreiteira) 40m2

10

8

5

100

100

100

Total

Fonte: Consórcio Via Pública/Fupam-Labhab/Logos Engenharia, 2008, Produto 3, cap. 4

Baseados nas tipologias estipuladas pelo Planhab, Krause, Balbim & Lima Neto (2013)
realizaram uma análise sobre a produção do PMCMV até 2012. O estudo aponta que no
produto habitacional Casa, cuja produção pode ser realizada por empreiteira – como os
empreendimentos do PMCMV –, as tipologias I, J e K extrapolaram em mais de 100% as
metas do Plano: na tipologia I o percentual de contribuição do PMCMV é de 102%, na

31 Devido à escassez de dados sobre custos de construção, optou-se pela utilização de dados do SINAPI e Custo Unitário
Básico (CUB) da Caixa Econômica Federal para cada estado. Não foram estimados custos diferenciados para cada
tipologia.

tipologia J 195% e na tipologia K de 378%. A tipologia K representa um dos maiores
percentuais do país em atendimento habitacional pelo PMCMV32.
A Portaria do Ministério das Cidades no 465/2011 define metas físicas do PMCMV
por Estados. Segundo o estudo, a Bahia já excedeu em mais de 50% suas metas do MCMV, em
contraponto às regiões sudeste e sul que estão longe de atingir suas metas por estado
(KRAUSE, BALBIM & LIMA NETO, 2013).
A lógica adotada pelo Planhab no tratamento diferenciado das tipologias de municípios
não aborda a gestão da política habitacional local diferenciada por categorias. Embora os
seminários regionais tenham diagnosticado que as capacidades institucionais e financeiras dos
municípios brasileiros sejam muito desiguais, eles não ofereceram estratégias diferenciadas para
tratar da questão, discussão que será aprofundada nos próximos capítulos desta dissertação.
O eixo de financiamento e subsídio do Planhab tampouco distingue como os
municípios pequenos, desprovidos de capacidade de endividamento e grande dependência ao
FPM irão captar recursos federais. Apenas afirma, sem especificar diversidades, que o Planhab
adotou o pressuposto da dotação orçamentária permanente para a habitação, vinculada
constitucionalmente, como nas áreas da saúde e educação, através da Proposta de Emenda
Constitucional no 285/2008 – PEC da Moradia. Este pressuposto orçamentário contemplava a
necessidade habitacional dos pequenos municípios e também as diversas realidades fiscais e
financeiras deles para acessar programas habitacionais.
O produto 4 do Planhab “Definição do Arranjo Institucional e do Papel dos Agentes”
trata da questão institucional da Política Nacional de Habitação, estabelecendo um balanço do
modelo operacional adotado para o SNHIS e problematizando o papel dos agentes do Sistema
à luz de dados do Estudo “Capacidades Administrativas para a Política Habitacional”,
encomendado ao CEM-CEBRAP (2007), e de informações obtidas nos Seminários Regionais
realizados durante o processo de desenvolvimento do Plano. Tal produto aborda premissas e
fundamentos que deverão ser contemplados com vistas à institucionalização de forma
completa do SNH.
O grande desafio que se coloca à concretização exitosa da PNH e, por
extensão, do PLANHAB tem origem e fundamento na insuficiência
e/ou fragilidade do padrão de institucionalização dos mecanismos
governamentais responsáveis pela sua formulação e implementação. A
ausência dos meios adequados, seja com respeito ao âmbito regulatório,
seja no tocante às estruturas postas à disposição dos condutores da
política indica que muito mais se precisará avançar na construção dos
suportes que são imprescindíveis à implementação da PNH e do
PLANHAB, na escala e diversidade requeridas. (CONSÓRCIO VIA

O PMCMV dispõe de critérios que priorizam o atendimento aos municípios mais pobres, inseridos nos Programas
Brasil Sem Miséria e Territórios da Cidadania (Portaria nº 547, de 28 de novembro de 2011).
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PÚBLICA/FUPAM-LABHAB/LOGOS
Produto 4, p. 76, grifo nosso).

ENGENHARIA,

2008,

Com relação aos recursos humanos e técnicos para a gestão do sistema em nível
municipal, o Planhab aponta as responsabilidades das esferas estaduais e municipais, mas não
aponta estratégias para sua viabilização:
funções de formulação de políticas, elaboração de programas,
planejamento, coordenação e execução das políticas locais, de forma
articulada e mobilizadora, demandando perfis tanto de gestores públicos
como de gerenciadores da execução de projetos. Nas instâncias em que
os órgãos responsáveis pela política habitacionais local ainda serão
criados, certamente os quadros deverão ser recrutados, contratados e
treinados para exercer esses papéis. (CONSÓRCIO VIA
PÚBLICA/FUPAM-LABHAB/LOGOS
ENGENHARIA,
2008,
Produto 4, item 5.1)

Esse eixo do Plano ainda propõe, em seu anexo 3, o Índice de Capacidade Institucional
Habitacional, que avalia a capacidade institucional dos agentes executores locais da PNH e
incentiva sua evolução institucional. A lógica presente desse eixo é a de que quanto mais o
município se institucionaliza, mais chances ele tem de conseguir captar recursos do FNHIS, em
conformidade com o que se previa no Projeto Moradia33. Sobre essas premissas, Bonduki
(2013)34 pondera:
o foco no pequeno município não estava tão latente, mas quando
propusemos a criação do índice de capacidade institucional e urbana, a
ideia era exatamente estimular o município a se capacitar, porque quanto
mais ele se capacitasse mais ele teria condição de receber recurso, a ideia
do índice era essa: criar uma categorização de municípios de acordo com
a sua capacidade institucional, e ai então municípios mais capacitados
teriam mais acesso a recursos, e teriam mais autonomia.

Durante o processo de construção do Planhab, ocorreram cinco seminários regionais
pelo país, de outubro a dezembro de 2007, que tinham como objetivos:
- Captar dados, informações, análises e problemas locais e regionais
relacionados às questões habitacionais, investimentos e experiências de
políticas públicas voltadas para o setor;
- Captar as diferentes visões sobre as necessidades e soluções
habitacionais segundo as perspectivas regionais;
- Mapear os principais pontos de conflitos e divergências entre atores
sociais em torno da questão habitacional;
Este Índice é dividido em sete grupos: (i) Legalidade - acesso aos recursos descentralizados do FNHIS; (ii) Legalidade
para participação no SNHIS; (iii) Institucionalização; (iv) Gestão de Política Urbana; (v) Capacidade de Financiamento;
(vi) Gestão e Operação do Sistema Habitacional Local; e (vii) Recursos Técnicos e Tecnológicos. Para cada um desses
itens é obtida uma pontuação, que se for maior que a mínima exigida pela Tabela, o município está apto para aplicar
recursos do FNHIS.
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BONDUKI, Nabil. Informação verbal concedida através de entrevista à pesquisadora, na data de 05/03/2013, em São
Paulo-SP.

34

- Identificar entraves institucionais, legais e financeiros para a integração
da política e implementação do plano;
- Levantar expectativas e propostas iniciais dos participantes para serem
trabalhadas no Planhab, além de expor os objetivos e diretrizes do Plano
(BRASIL, 2008. Contribuições dos Seminários Regionais do Planhab, p.
08).

A composição dos Seminários Regionais teve como participantes os segmentos da
sociedade civil que formam o Conselho das Cidades, movimentos sociais, ONGs, entidades
profissionais e acadêmicas, com o objetivo de garantir a diversidade de representações dos
setores35. A convocação dos participantes ficou sob a responsabilidade dos governos estaduais,
das Secretarias Estaduais de Habitação e das Companhias Estaduais de Habitação, que
convidaram o mesmo nicho de participantes36.
No entanto, constata-se que em nenhum momento houve uma ‘escuta’ especial dos
pequenos municípios ou uma participação diferenciada de acordo com as tipologias de
municípios estabelecidas. O foco da participação estava na representatividade de setores da
sociedade e órgãos públicos. Bonduki (2013) destaca37:
os municípios médios e grandes predominavam nas reuniões, porque eram aqueles que tinham
uma estrutura melhor para discutir a questão da habitação. Os pequenos municípios, em geral,
não tem estrutura pra discutir a questão da habitação e por isso acabavam não participando
desses fóruns.
O diagnóstico das situações apresentadas nos Seminários Regionais estão expressas em
grande parte no produto 4 do Planhab “Definição do Arranjo Institucional e do Papel dos
Agentes” e apontam como principais dificuldades do segmento: a falta de capacidade das
instâncias subnacionais para a gestão de política habitacional; os arranjos/modelos
institucionais do setor habitacional nos estados e municípios não procederem de modelos
previamente concebidos e planejados para atender à demanda do setor ou para superar o déficit
habitacional; as mudanças contínuas de estruturas nas administrações públicas; e a necessidade
de se simplificar o acesso à sistemática e aos procedimentos/requisitos para obtenção de
recursos federais.

Esta composição foi discutida e pactuada na 13ª Reunião do Conselho das Cidades, na 5ª Reunião do Conselho Gestor
do FNHIS, e na Reunião com o Fórum dos Secretários Estaduais de Habitação.

35

O Seminário da Região Nordeste contou com 230 participantes, sendo 18 representantes do Poder Público Federal, 69
do Poder Público Estadual, 31 representantes de municípios do Estado, 71 do Movimento Popular, 13 empresários, 8 do
Movimento dos Trabalhadores, 13 representantes de entidades profissionais e acadêmicas e 7 de ONGs (PLANHAB,
2008, pg. 9).
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BONDUKI, Nabil. Informação verbal concedida através de entrevista à pesquisadora, na data de 05/03/2013, em São
Paulo-SP.
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No processo de descentralização e articulação federativa no qual foi embasada a
estruturação da política habitacional, o SNHIS tratou de forma igual os 5.565 municípios
brasileiros. Rossetto (2013)38 pondera que o tratamento dos municípios brasileiros como iguais
perante a União não é específico do SNHIS recém-criado, mas espelha a lógica da Constituição
de 1988 que já englobava todos os municípios no grupo de “entes federados de nível local”,
sem os separar por portes ou capacidades distintas.
O conteúdo para elaboração do PLHIS, segundo o Guia de Adesão ao SNHIS (2006),
também não difere conteúdos mínimos ou diferenciados de acordo com a diversidade de
situações institucionais encontradas no país. Inclusive, a CEF, responsável pela análise e
aprovação dos planos, dispõe de normativa padronizada nacionalmente para a avaliação dos
mesmos.
A Secretária Nacional de Habitação, Inês Magalhães, reconhecendo as inúmeras
dificuldades no cumprimento das condicionalidades de adesão ao SNHIS, em especial a
elaboração do PLHIS, afirma que essas dificuldades vêm sendo debatidas nas reuniões do
Conselho das Cidades e do Conselho Gestor do FNHIS (MAGALHÃES, 2013).
A Confederação Nacional dos Municípios (CNM)39, organização que representa estes
entes federativos junto ao Governo Federal, elenca uma série de dificuldades dos municípios
para elaboração de PLHIS, em seu Estudo Técnico “O atual cenário das políticas do setor
habitacional - O Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social – SNHIS”. Na seção “Em
qual gaveta está guardado o Plano?”, através deste título, o estudo destaca que os PLHIS não
estão sendo utilizados pelas gestões municipais e apresenta a dificuldade que os municípios
com até 20 mil habitantes apresentam para a elaboração desses planos.
situações diferenciadas em relação à demanda de unidades habitacionais,
haja vista que grande parte dos municípios com população até vinte mil
habitantes não apresenta fortes vinculações com a demanda de unidades
habitacionais de interesse social em perímetro urbano, isto porque o
enfrentamento e as necessidades habitacionais podem ser rurais. (CNM,
2012, p. 21).

A CNM reforça a gravidade das dificuldades de adequação do ente municipal ao
Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social, e as inúmeras prorrogações de prazo
ROSSETTO, Rossella. Informação verbal concedida através de entrevista à pesquisadora, na data de 13/03/2013, em
São Paulo-SP.
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A CNM é uma organização independente, apartidária e sem fins lucrativos que representa os municípios política e
institucionalmente junto ao Governo Federal e ao Congresso Nacional, além de contribuir para o fortalecimento da
gestão municipal.

39

adotadas pelo Ministério das Cidades confirmam o fato. Sobre isso, a CNM (2012) afirma que
“o CGFNHIS vem prorrogando prazos, por meio de Resoluções, para a apresentação dos
mecanismos obrigatórios, em especial o PLHIS, sem necessariamente reavaliar as
fragilidades que podem ser evidenciadas pelo não cumprimento das exigências” (CNM,
2012, p. 21, grifo nosso).
Arretche (2003) já havia alertado que os diferentes interesses, tempos e capacidades de
resposta dos entes subnacionais podem interferir em modificações nos instrumentos
institucionais da política nacional. Nesse sentido, a Política Nacional de Resíduos Sólidos,
instituída pela Lei no 12.305, de 2 de agosto de 2010, que também trabalha com
descentralização de recursos da União atrelada à elaboração de instrumentos de planejamento,
conforme constante do artigo 18 da referida Lei, previu a possibilidade de elaboração de planos
microrregionais de resíduos sólidos no artigo 14. E os municípios que optassem pela
elaboração de planos intermunicipais ou microrregionais teriam prioridade no acesso aos
recursos federais.
Frente às dificuldades encontradas, o Ministério das Cidades apresentou uma mudança
de escopo na condução do processo de elaboração do PLHIS e lançou seu modelo
simplificado. No entanto, esse modelo pode ser considerado simplificado apenas no formato
que assume – questionário de preenchimento –, pois o conteúdo a ser inserido ainda se
apresenta complexo e pressupõe que os municípios já possuam informações sistematizadas e
organizadas, realidade raramente encontrada, em especial nos municípios com capacidade
institucional limitada, nos quais as questões de habitação não têm lugar definido na estrutura
organizacional da administração.
A CNM procedeu a ações de contato com os municípios que não habilitaram o
PLHIS-Simplificado até maio de 2012, e dentre as dificuldades apresentadas por eles, as mais
recorrentes dizem respeito a: levantamento de dados da situação institucional e administrativa
da habitação40; caracterização e mapeamento dos assentamentos precários e identificação do
déficit habitacional local e da demanda habitacional; e listagem dos atores sociais atuantes na
cidade, pois uma parcela significativa dos municípios com população de até vinte mil habitantes
é desprovida de mecanismos de controle social (CNM, 2012).
Não somente os municípios pequenos enfrentam dificuldades na elaboração do
PLHIS. Conforme aponta a pesquisa (DENALDI et al., 2013a) que versa sobre os municípios
da região metropolitana de São Paulo, a dificuldade está presente em todos eles e é somente
acentuada no caso dos pequenos municípios.
Como exemplos, citam a mensuração de áreas destinadas à Habitação de Interesse Social e o cadastro de famílias
atualizado.
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Cabe citar que o papel do Estado dentro do SNH seria fundamental para aprimorar as
ações em nível municipal, sobretudo nos pequenos municípios, porém essa ação ainda é frágil.
No período em que os financiamentos eram orientados pelo BNH, alguns estados começaram
a buscar fonte de recurso própria para produzir habitação nos municípios, como ocorreu, por
exemplo, no estado de São Paulo, mas esse não foi um comportamento padrão. A Bahia, por
exemplo, através da URBIS, empresa de economia mista criada em 1965, produziu, até 1983,
inexpressivas 10.821 unidades habitacionais no Estado (BAHIA, 2006).
Ainda que alguns estados possuíssem recursos próprios, os repasses não aconteciam
fundo-a-fundo, dentro da lógica do instituído SNHIS. Percebem-se os governos estaduais,
como o já mencionado exemplo de São Paulo, organizando suas ações e recursos com
mecanismos próprios, à parte do SNHIS, construindo habitações com recursos próprios em
território municipal.
O estado da Bahia, por exemplo, no orçamento de 2012, possuía 228.882.246 bilhões
de reais passando pelo fundo, mas sem nenhum valor proveniente de investimento próprio
(BAHIA, 2006). No inicio de operacionalização deste fundo no estado, em 2010, houve uma
única entrada de recursos significativa, cerca de R$ 10 milhões, vinculada a liquidação de
créditos advindos do Fundo de Compensação de Variações Salariais (FCVS), da extinta
COHAB estadual – URBIS – que possibilitou a produção habitacional com recursos do
próprio fundo.

Mas desde então, o Governo do Estado não investiu recurso próprio

(MASCIA, 2013)41.
Constata-se que o papel do Estado deve ir para além da produção habitacional nos
municípios, assumindo funções de planejamento das ações em nível estadual - na produção de
planos e diagnósticos habitacionais – e no apoio aos municípios.

Com relação aos financiamentos no setor habitacional, verifica-se que os programas
federais não foram desenhados considerando a realidade dos pequenos municípios. Os
principais programas de produção habitacional, PMCMV e PAC, priorizaram os municípios de
maior porte e os objetivos desses programas, desde sua concepção, centravam-se na
intervenção, em grande escala e curto espaço de tempo, onde se concentrava o déficit
habitacional do país.

41 MASCIA, Eleonora. Informação verbal concedida através de entrevista à pesquisadora, na data de 16/04/2013, em
Salvador-BA.

Os municípios menores vêm, aos poucos, reivindicando seu espaço e mostrando suas
limitações para a implantação da política habitacional em nível local, através da Frente Nacional
de Prefeitos, do Fórum Nacional de Secretários de Habitação e Desenvolvimento Urbano
(FNSHDU) e da Confederação Nacional de Municípios (CNM), importantes instâncias de
representação perante o governo federal. O atendimento pelo PMCMV aos municípios
pequenos só surgiu posteriormente, por pressão da Frente Nacional de Prefeitos, culminando
com a modalidade Sub-50.
É importante considerar que segundo o Planhab, os produtos considerados mais
adequados para esta categoria de municípios é o ”lote urbanizado” e o “material de construção
para unidade térrea”, modalidades que não envolvem a produção de unidade nova.
A limitação administrativa para a operacionalização da política habitacional,
especialmente nos municípios pequenos, é um desafio que ainda não foi enfrentado, sobretudo
no que diz respeito à gestão da provisão habitacional. Nesse sentido, programas federais e
estaduais que minimizam as atribuições das Prefeituras e as repassam as responsabilidades à
iniciativa privada têm maior facilidade de operacionalização nesses municípios, a citar os
exemplos do PSH e da Resolução 460 e do PMCMV. No estado da Bahia, cujos municípios
serão objeto de estudo do presente trabalho, entre 2007 e 2009, a abrangência do PSH
contemplou 144 municípios por meio da Resolução 460; já entre 2007 e 2010, foram
abrangidos 206 municípios. No PMCMV, entre 2009 e 2010 foram 260 municípios
contemplados (MASCIA, 2012).
Os municípios que não firmaram o Termo de Adesão ao SNHIS, que correspondem a
2,6% do total do país (SNH/Ministério das Cidades, 2013), afirmaram não ter interesse em
cumprir essa obrigatoriedade. A justificativa para tal desinteresse é expressa no relatório da
CNM:
Alguns municípios já executam programas municipais e/ou estaduais de
habitação, não possuindo interesse no recebimento de verbas federais
advindas do SNHIS, já que consideram as exigências complexas para
recebimento dos recursos difíceis de serem executadas pelo ente
municipal de pequeno porte (CNM, 2012, p. 20, grifo nosso).

Estudo realizado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) reconhece a:
[...] não efetivação programática por parte do governo federal de suas
teses tratadas como princípios e diretrizes, fato este que pode ser
verificado pela alocação de recursos para o setor habitacional fora
do marco do FNHIS. [...] Há mostras de que a existência do SNHIS
não está impedindo a alocação de recursos habitacionais em outros
marcos legais, sendo exemplo o Programa Minha Casa, Minha Vida, o
que pode levar a situações de competição por recursos, de pulverização

da capacidade de gestão dos entes federativos e de não conformidade ao
planejamento territorial e setorial. (2011, p. 12 e 19, grifo nosso) 42

*

*

*

O modelo federalista adotado no Brasil, principalmente após a Constituição de 1988,
proporcionou a descentralização com um sentido de democratização bastante enraizado,
evidenciando que o novo papel atribuído aos Municípios foi expressivo – sobretudo quando
comparado aos modelos federativos de outros países – o que passou a representar um novo
paradigma na condução das políticas sociais. No entanto, esse arcabouço institucional, ainda
vigente, considera todos os Municípios igualmente capacitados para gerir as responsabilidades
que lhes foram atribuídas. Nesse processo, insere-se a onda emancipacionista dos municípios,
na década de 80/90, período significativo para o surgimento de muitas localidades de pequeno
porte.
No caso específico da política habitacional, as últimas décadas apresentaram conquistas
positivas no âmbito normativo-institucional – a citar, a instituição da PNH e sua organização
através SNHIS – prevendo a articulação dos três níveis de governo – e a retomada maciça de
investimentos no setor.
Percebe-se que a indução para a adesão ao SNHIS não considerou os diferentes
estágios de desenvolvimento institucional. O município de São Paulo aderiu ao SNHIS da
mesma forma que Água Fria, na Bahia – objeto deste estudo – apresentando o termo de adesão
assinado. A concepção de sistema nacional com adesão parcial e integral, de acordo com o
nível de maturidade do município foi descartado.
Desde a concepção do Sistema, as exigências para adesão ao SNHIS foram as mesmas
para todos os municípios do país, independentemente do porte populacional, inserção na rede
urbana, capacidade financeira ou institucional instalada em cada um deles. Os rumos tomados
pela política ficaram muitos distantes da sua concepção original, debatida desde o Projeto
Moradia.

42 Disponível em http://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/comunicado/111025_comunicadoipea118.pdf.
Acesso em 22 de março de 2012.

É necessário também registrar que o papel do Estado, enquanto ente federativo,
precisa ser ampliado, para que a lógica da política habitacional descentralizada – UniãoEstados-Municípios – seja consolidada.
Além disso, os rumos recentes da política habitacional, principalmente a partir do
lançamento do PMCMV, fragilizaram ainda mais a consolidação do SNHIS. Se por um lado o
PMCMV superou o cenário otimista traçado pelo Planhab, por outro, essa produção
habitacional expressiva foi deslocada para a iniciativa privada e ficou desvinculada de qualquer
controle e participação popular. No que concerne aos pequenos municípios, a preocupação
centra-se na inadequação deste tipo de produto habitacional (construção de nova unidade) com
relação às carências de moradia específicas desses municípios. Sendo assim, faz-se necessário
ampliar os estudos relacionados ao impacto da produção de novas unidades habitacionais
nesses territórios.
Diante do exposto, pressupor o desenvolvimento urbano-habitacional e a prática do
planejamento nos pequenos municípios envolve, antes de tudo, conhecer com mais
profundidade a realidade e as especificidades presentes nestes territórios, no que se refere à
precariedade

habitacional

existente,

à

capacidade

financeira

de

investimento

no

desenvolvimento urbano-habitacional, e à articulação para gerir a política habitacional em nível
local em convergência com o que preconiza a atual PNH e o SNHIS, para que os programas,
propostas e projetos tenham, de fato, aderência nesses espaços.

Capítulo 2
Caracterização do município de Água Fria

Este capítulo apresenta o estudo de caso desta pesquisa, o município de Água Fria,
localizado no semiárido do Estado da Bahia, e tem por objetivo ilustrar, a partir deste caso,
uma típica realidade de pequeno município brasileiro. A caracterização exposta parte da
apresentação de dados socioeconômicos do Estado da Bahia, passa pela inserção regional do
município na rede de cidades, culminando com a apresentação do território municipal,
enfocando principalmente sua precariedade habitacional.

O Estado da Bahia abriga 417 municípios em uma área de 567.295 km², segundo dados
do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), sendo o 6º estado com maior
participação no PIB do Brasil, representando 4,1%43. Ainda segundo o IBGE (2010), a Bahia a
unidade federativa que apresenta o maior contingente de população rural do país, e possui
3.916.214 habitantes.
Embora na Região Nordeste a maior parte da renda dos municípios seja gerada pelo
setor de Serviços, na Bahia se destaca também a agropecuária, a produção de soja e algodão e,
especificamente nos municípios litorâneos, há renda expressiva proveniente do setor industrial
de extração de petróleo.
43

O Estado com maior participação é São Paulo com 33,92% e o menor Roraima com 0,16%.

O Índice de Gini44, indicador utilizado para medir a desigualdade com relação à renda,
situa a Bahia, em 2011, como o 4º estado que possui a maior desigualdade do país, com
coeficiente de 0,534, antecedido pelo Distrito Federal, Piauí e Maranhão (IBGE, 2011a). O
Brasil apresenta índice de 0,547, segundo cálculo do Banco Mundial45.
Segundo as microrregiões, classificação proposta na Política Nacional de
Desenvolvimento Regional (BRASIL, 2003)46, no estado da Bahia predominam as
Microrregiões Estagnadas, representadas na cor verde claro na figura 1, que apresentam
rendimento domiciliar médio, mas com baixo crescimento econômico. O município de Água
Fria encontra-se nessa Microrregião. Em geral, essas localidades refletem dinamismos em
períodos passados e possuem, em muitos casos, estrutura socioeconômica e capital social
consideráveis. A única área baiana que pertence à Microrregião de Alta renda, representada
pela cor branca na figura 1, é o território da Região Metropolitana de Salvador.
Figura 1 – Microrregiões da Política Nacional de Desenvolvimento Regional

Fonte: Elaboração da autora com base nos dados de Brasil (2003).
Disponível em: http://www.mi.gov.br/programas/desenvolvimentoregional/index.asp. Acessado em 29/12/2011

44 O índice Gini consiste em uma escala entre 0 e 1, em que 0 corresponde à completa igualdade de renda (onde todos
têm a mesma renda) e 1 corresponde à completa desigualdade (onde uma pessoa tem toda a renda, e as demais nada têm).
45
Disponível em: World Bank GINI index. Acesso em 24 jun.
http://pt.wikipedia.org/wiki/Anexo:Lista_de_pa%C3%ADses_por_igualdade_de_riqueza

2011.

Disponível

em:

46 As Microrregiões são classificadas em: Alta Renda, Dinâmicas, Estagnadas e Baixa Renda. Tal classificação é atribuída por
meio do cruzamento das variáveis de rendimento domiciliar médio e crescimento do PIB per capita.

Dos 417 municípios baianos, 265 estão na região do semiárido47. Tal região se
diferencia não só por suas especificidades físico-climáticas, mas também pelas condições
socioeconômicas de sua população. Historicamente, é caracterizado por um quadro de
subdesenvolvimento econômico refletido em indicadores de pobreza elevados e por resultados
desfavoráveis quando se analisa seu desempenho geral na classificação do IDH (IBGE, 2008;
BRASIL, 2003).
O semiárido brasileiro tem uma grande representatividade de municípios no estado da
Bahia, abrangendo a parte majoritária deles. Os municípios com população até 20 mil
habitantes somam 172, conforme demonstra a tabela 5, e a população desta região totaliza 6,7
milhões de pessoas, de um total de 14 milhões no Estado.
Tabela 5 - Classificação dos municípios com relação ao porte populacional na Região do Semiárido Baiano
Porte Populacional

Quantidade de municípios

%

Até 20 mil habitantes

172

64%

20 a 50 mil habitantes

70

26%

50 a 100 mil habitantes

18

6%

Mais de 100 mil habitantes

5

4%

265

100%

Total
Fonte: Elaboração da autora, com base nos dados do Censo IBGE (2010).
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Tal delimitação foi estabelecida pelo Ministério da Integração Nacional em 2005, que teve por base três critérios
técnicos: (i) Precipitação pluviométrica média anual inferior a 800 milímetros; (ii) Índice de aridez de até 0,5 calculado
pelo balanço hídrico que relaciona as precipitações e a evaporização potencial entre 1961 e 1990; e (iii) Risco de seca
maior que 60%, tomando por base o período entre 1970 e 1990. Esta revisão nos critérios questiona a definição até então
instituída no final da década de 80 de que a precipitação pluviométrica igual ou inferior a 800mm caracterizava a região.

Figura 2 – Delimitação da Região do Semiárido Baiano e a localização do município de Água Fria

Fonte: Elaboração da autora, com base no mapa da Agência Nacional de Águas (ANA)/Ministério da Integração
Nacional.

A classificação dos municípios do estado da Bahia e da região do semiárido baiano
através do estudo técnico “Caracterização dos Tipos de Municípios”, elaborado no âmbito do
Planhab e apresentado no Capitulo 1, mostra que parcela considerável dessas cidades está
dividida entre as tipologias: H, Centros urbanos em espaços rurais com elevada desigualdade e
pobreza, agrupando 129 municípios; J, Pequenas cidades em espaços rurais pobres, com baixo
dinamismo, agrupando 143 municípios; e K, Pequenas cidades em espaços rurais pobres, com
alto dinamismo, incluindo 107 municípios. A diferença para as outras tipologias é bastante
expressiva, conforme pode ser observado no gráfico 1.

Gráfico 1 - Distribuição dos municípios do estado da Bahia nas tipologias do “Estudo Caracterização dos
Tipos de Municípios” do Planhab.

Fonte: Consórcio Via Pública/Fupam-Labhab/Logos Engenharia (2008).

Já na região do semiárido baiano, o levantamento aponta que as mesmas tipologias H, J
e K são as mais significativas. No entanto, a K abrange o maior número de municípios, 93,
seguida pela H, com 87 municípios, e pela J, com 78.
Gráfico 2 - Distribuição dos municípios do semiárido baiano nas tipologias do “Estudo Caracterização dos
Tipos de Municípios”, do Planhab.

Fonte: Consórcio Via Pública/Fupam-Labhab/Logos Engenharia (2008).

A decisão desta pesquisa em estudar o município de Água Fria transcende o olhar a
este objeto isoladamente e insere-se no propósito inicial desta análise em tratar de um
município representativo da realidade da região do semiárido e do Estado da Bahia. O
município escolhido está classificado como Tipologia J – Pequenas cidades em espaços rurais
pobres, com baixo dinamismo –, que é a tipologia mais representativa no estado da Bahia e a
terceira mais expressiva na região do semiárido baiano.

O estudo “Regiões de Influência de Cidades” (IBGE, 2007a) utiliza níveis para
classificar as cidades de acordo com as polarizações e articulações político-administrativas,
financeiras e comerciais, que ocorrem nelas. Os dados desse estudo mostram que a Bahia tem
na sua capital, Salvador, a única cidade no papel de Metrópole, com porte e projeção nacional,
o que corresponde ao terceiro nível de gestão territorial, depois de Grande Metrópole Nacional
e de Metrópole nacional.
No papel de Capital regional (do tipo A), que comporta cidades com população média
de 955 mil habitantes e com grande número de relacionamentos48, enquadram-se Feira de
Santana, Vitória da Conquista e Ilhéus, que têm área de influência de âmbito regional, sendo
referidas como destino para um conjunto de atividades, por grande número de municípios.
Com papel de Capital Regional (do tipo C), cidades que tem média de 250 mil
habitantes e 160 relacionamentos, encontram-se Barreiras e Petrolina. Já os Centros Subregionais, que têm área de atuação mais reduzida e relacionamentos com centros externos a sua
própria rede, subdividem-se em dois grupos no estado da Bahia. Por fim, Centros de Zona é a
definição conferida para as cidades de menor porte e com atuação restrita a sua área imediata,
exercendo funções de gestão elementares. A Bahia possui 14 cidades deste tipo. (IBGE, 2007a)
Água Fria é classificada pelo referido estudo como Centro Local, o nível mais baixo na
hierarquia, cuja centralidade e atuação não extrapolam os limites do seu município. São
caracterizados como municípios que não polarizam outras localidades e servem exclusivamente
a seu meio circundante, característica que não tem necessariamente relação com o porte
populacional da cidade. Água Fria tem na cidade de Feira de Santana a ligação direta e o
principal destino para as atividades, que por sua vez tem na metrópole de Salvador sua ligação
direta.
A figura 3, apresentada a seguir, mostra claramente a hierarquia das cidades e as
ligações da rede urbana existentes no Estado. Nota-se Salvador no topo dessa hierarquia,
atingindo longas distâncias no estado. As capitais regionais, como sua nomenclatura indica, têm
maior influência na região próxima, mas se apresentam como centro e estão sempre ligadas à
capital do estado.

48 O número de relacionamentos é calculado como o número de vezes em que, no questionário da pesquisa, o centro da
cidade foi mencionado como destino (IBGE, 2007a).

Os centros sub-regionais que se localizam mais próximos a Salvador, além de polarizar
sua região imediata, ligam-se também à capital. Já os centros de zona aparecem mais em regiões
isoladas e com ligações às centralidades sub-regionais. No mapa da figura 3 não aparecem as
cidades definidas como Centros Locais – como é o caso de Água Fria –, que no Brasil
totalizam 4.473 municípios, representando, portanto, a parte majoritária da classificação.
Figura 3 – Rede Urbana do Estado da Bahia

Fonte: IBGE (2007a).

A análise em perspectiva histórica das dinâmicas regionais produtivas do Estado da
Bahia, realizada por Silva, Leão e Silva (1989) permite entender a estruturação da rede urbana
apresentada no mapa da figura 4. O estudo aponta que as transformações da economia baiana
sempre foram pautadas pela política da industrialização e integração com os mercados
nacionais, desencadeada a partir da década de 30. A verticalidade nos circuitos produtivos do
Estado, apontada pelos autores, decorre da produção concentrada em determinadas regiões
com fluxos externos ao Estado, demonstrando a horizontalidade e capilaridade da produção
ainda incipiente.
A comparação entre os mapas das figuras 4 e 5 da rede urbana (IBGE, 2007a) e o mapa
elaborado pela Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia (BAHIA, 2010)
territorializando as principais atividades econômicas do Estado, evidencia que a integração
produtiva entre as regiões molda o estágio de adensamento da rede urbana.

Figuras 4 e 5 – Concentrações das atividades econômicas nas regiões do estado da Bahia.

Fonte: IBGE(2007a) e Bahia (2010).

A relação entre a produção econômica e o espaço revela a rede de fluxos que se
constitui a partir da conexão entre os centros de produção. Há um conjunto de municípios que
se destaca como principal do estado, devido ao porte demográfico, à intensidade dos fluxos
e/ou à relevância econômica que apresentam. No mapa da figura 4 estão coloridos como
centros de atividade produtiva de suas regiões. Por outro lado, grande parte das cidades da
Bahia não está destacada nestes mapas, por não possuírem atividades econômicas em escala e
com relevância e por não estarem inseridas nas ligações principais da rede urbana. Este é o caso
do município de Água Fria e de muitos outros com características similares a ele.
Sendo assim, a Bahia caracteriza-se pela intensa desigualdade entre seus municípios,
tanto em relação à rede urbana quanto do ponto de vista econômico. Poucos municípios detêm
participação ativa e de relevância nos fluxos econômicos do estado, enquanto a parte
majoritária se mantém alheia a essas dinâmicas.
Entender o papel e a inserção do município de Água Fria na rede urbana e nas
dinâmicas produtivas do estado é fundamental para aprimorar o olhar sobre seu território e
entendê-lo inserido em um contexto de rede.

Água Fria é um município com 15.726 habitantes (IBGE, 2010). Foi emancipado à
categoria de cidade em 1962, através de Lei Estadual, após o desmembramento do município
vizinho, Irará. Surge, então, como município, no período anterior ao boom emancipacionista
advindo da Constituição de 1988, conforme apresentado no capítulo anterior.
O município está inserido no Território de Identidade Portal do Sertão49, que agrega
outros 17 municípios50 e se caracteriza pela dinâmica de entreposto e redistribuidor de
mercadorias e serviços, principalmente entre o litoral e interior, sendo Feira de Santana a cidade
principal. O território é cortado por várias rodovias, entre elas a BR-101, BR-342 e BR-116,
que lhe conferem maior nó logístico das regiões. Segundo estudos da Superintendência de
Estudos Sociais e Econômicos da Bahia (SEI), metade das mercadorias que circulam no estado
passa pela cidade de Feira de Santana.
Água Fria está a 148 km de distância de Salvador e 67 km de Feira de Santana. Faz
divisa com oito municípios: Aramari, Biritinga, Inhambupe, Irará, Lamarão, Ouriçangas,
Santanopólis e Sátiro Dias.
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A divisão regional do estado da Bahia foi definida pela Secretaria de Planejamento do Governo do Estado, com o
intuito de estabelecer regiões de planejamento na descentralização das políticas públicas. Desse modo, dividiu-se o estado
da Bahia em 26 territórios de identidade, cujos critérios para sua delimitação foram: um espaço físico, geograficamente
definido, geralmente contínuo, compreendendo zona urbana e rural; e uma população com grupos sociais distintos, que
se relacionam interna e externamente por meio de processos específicos podendo distinguir-se suas identidades e coesão
social.
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São eles: Água Fria, Amélia Rodrigues, Anguera, Antônio Cardoso, Conceição da Feira, Conceição do Jacuípe, Coração
de Maria, Feira de Santana, Ipecaetá, Irará, Santa Bárbara, Santanópolis, Santo Estêvão, São Gonçalo dos Campos,
Tanquinho, Teodoro Sampaio e Terra Nova.

Figura 6 – Localização do município de Água Fria no Território de Identidade Portal do Sertão

Fonte: Elaboração da autora, a partir de Bahia (2010)

O município encontra-se na categoria populacional de menos de 20 mil habitantes e
percebe-se nele o fenômeno de crescimento populacional, ainda que pouco expressivo. Em
1991, registrava 14.145 habitantes; em 2000, 14.718 habitantes; e, em 2010, 15.726 (IBGE,
1991; 2000; 2010).
Na distribuição desta população no território, prevalece significativamente a população
rural com 9.949 habitantes, em contraponto com a população urbana, com 5.777, que vem
crescendo nas ultimas décadas, conforme ilustra o gráfico a seguir.

Gráfico 3 - População Total, Urbana e Rural – Água Fria - 1991, 2000 e 2010

Fonte: IBGE (1991; 2000; 2010).

Os indicadores econômicos apontam que o PIB municipal vem crescendo desde 2002,
conforme tabela abaixo. Passou de 21,38 milhões de reais em 2002 para 66,56 milhões de reais
em 2009 (BAHIA, 2010).
Tabela 6 – PIB do município de Água Fria (em milhões de reais)

Água Fria

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Variação
2002-2009

21,39

26,75

27,06

41,59

43,45

53,92

51,26

66,56

211,17%

Fonte: Bahia (2010).

A distribuição por setor indica que a área de serviços concentra a maior parte do PIB,
60%, seguida pela agropecuária, com 21,70% e, por ultimo, a indústria com 7,34%, conforme
tabela abaixo.
Tabela 7 – PIB do município de Água Fria, por setor (em milhões de reais)
Agropecuária
Água Fria

R$ milhões
21,70

%
32,61

Indústria
R$ milhões
4,89

Serviços
%
7,34

R$ milhões
39,97

Total
%
60,05

R$ milhões

%

66,56

100,00

Fonte: Bahia (2010).

Segundo dados do IBGE (2010), a principal atividade de trabalho das pessoas com 10
anos ou mais no município engloba agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e
aquicultura, representando 64,5%. Com grande diferença, na sequência, está a atividade de
comércio, representando apenas 6,9%. Por fim, a atividade de administração pública representa
5,3%.

Com relação aos dados socioeconômicos da população de Água Fria, pode-se afirmar
que 73,1% da população vive com renda nominal de até dois salários-mínimos e 19,7% possui
renda de até meio salário-mínimo. É inexpressivo o percentual da população com renda acima
de cinco salários mínimos, representando 2,1% (IBGE, 2010).
Gráfico 4 - Faixas de renda nominal mensal – Água Fria - 2010

Fonte: IBGE (2010)

O município de Água Fria possui 643,2 km2 de extensão territorial. Segundo definição
do IBGE, possui dois distritos: Água Fria ao sul e Pataíba a norte. Distritos, na definição do
IBGE, são as unidades administrativas dos municípios, instituídas por legislação municipal,
com autoridade administrativa que exercem sua jurisdição.
O Distrito de Água Fria possui 10.595 moradores em 20 setores censitários, sendo que
oito deles estão localizados na sede municipal. O distrito de Pataíba possui 5.064 moradores em
seis setores censitários com dois deles representando o núcleo urbanizado.
A cidade possui inúmeros povoados, que podem ser entendidos como pequenos
aglomerados sem autonomia administrativa, formados em local onde havia, geralmente, uma
escola, igreja ou sítio em torno dos quais se formou um pequeno núcleo de habitantes. Os
principais povoados de Água Fria são: Maracaiá, Curral de Fora, Santa Terezinha, Jacaré,
Catana Novo, Catana Velho e Assentamento Menino Jesus.

Para compreensão do território municipal, apresenta-se abaixo a descrição da (a) Sede
do Município, (b) Distrito de Pataíba, (c) os principais povoados e (d) o Assentamento do
Movimento Sem Terra.
Figura 7 - Mapa do município de Água Fria

Base: Elaboração da autora, a partir de Mapa Estatístico do IBGE (2010).

A principal área urbana do município é a Sede. Possui 1.605 habitantes na (IBGE,
2010) e é nela que estão: o Prédio da Prefeitura, o Banco do Brasil, o Banco Bradesco, a
Delegacia e os Correios, além do maior supermercado da cidade. Na praça principal da cidade

encontra-se a Prefeitura Municipal e a Igreja de São João Batista, construída pelos jesuítas no
século XVII.
Figura 8 - Vista aérea da sede municipal

Fonte: Elaboração da autora, a partir de Prefeitura do Município de Água Fria (2011).

Na Sede estão duas unidades do Programa Saúde da Família (PSF) e mais uma em
construção. Existem também cinco escolas municipais. Além disso, está instalada a empresa de
avicultura VKR Matrizes e Aves - BA, fornecedora de pintos de corte, que emprega
aproximadamente 150 pessoas da cidade. Esta empresa tem filiais em várias cidades da região.
Figura 9 - Igreja de São João Batista

Fonte: Prefeitura Municipal de Água Fria (2012)

Figura 10 - Empresa VKR Matrizes e Aves

Foram construídas, recentemente, 30 unidades habitacionais na Sede municipal, por
meio do Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV).
Figuras 11 e 12 - Conjunto habitacional de 30 unidades - PMCMV

Fonte: Autora (2012)

O principal acesso rodoviário à cidade se faz por meio das rodovias estaduais BA-503 e
BA-084 em um percurso total de 148 km desde a Capital. De Salvador para Água Fria,
percorre-se 91 km pela BR-324 até o município de Conceição de Jacuípe, depois 60 km pela
BA-084 até Água Fria, passando pelos municípios de Conceição de Maria e Irará.
Figura 13 - Estrada de acesso à Água Fria

Fonte: Elaboração a partir de Prefeitura Municipal de Água Fria (2012).

Pataíba é o único distrito de Água Fria além da Sede, caracterizando-se como a segunda
área mais populosa da cidade, segundo dados do IBGE (2010), e possui 1.428 habitantes na
área urbanizada, em seus dois setores censitários. Está localizada a 22 km de distância da Sede.
A estrada de acesso a Pataíba é de terra e muito precária.
Figura 14 - Praça principal do Distrito de Pataíba

Fonte: Autora (2012)

Possui um núcleo urbano onde se encontra a Subprefeitura do Distrito, a Igreja do
Padroeiro São Sebastião e por onde passa o Rio Paracatu, que está constantemente seco e onde
se nota saídas de esgoto diretas ao rio. Possui uma unidade de PSF, uma escola municipal, a
Associação Centro Comunitária Beneficente de Moradores do Distrito de Pataíba, a Associação
Desportiva de Pataíba e a Associação Beneficente e Espontânea de Pataíba.
Figura 15 – Rua do Distrito de Pataíba

Fonte: Autora (2012)

Figura 16 – Rio Paracatu (seco)

Nesse distrito foram construídas 100 casas por meio do Programa Operações Coletivas
(Resolução no 460 do FGTS), entregues em março de 2012.
Figura 17 - Conjunto habitacional João Leão de Almeida

Fonte: Autora (2012)

No caminho da Sede até o Distrito de Pataíba, estão localizados os povoados de
Varjota, Topo, Santa Terezinha e Jacaré.
Figura 18 - Povoado de Santa Terezinha

Fonte: Autora (2012)

Figura 19 - Povoado de Jacaré

O Povoado de Maracaiá fica no extremo nordeste do município, na divisa com a cidade
de Sátiro Dias. Possui, aproximadamente, 1000 habitantes. Nesta comunidade há uma unidade
de PSF. A população residente vive do cultivo de milho e feijão e da pecuária.
Figuras 20 e 21 - Casas no Povoado de Maracaiá

Fonte: Autora (2012)

O Povoado Curral de Fora é considerado um dos mais precários da cidade. Nele
encontra-se uma comunidade remanescente quilombola, que atualmente se sustenta por meio
de trabalhos de artesanato.
Figura 22 - Banheiro de uma das casas

Fonte: Autora (2012)

Figura 23 - Crianças da comunidade quilombola
local

Figura 24 - Vista do Povoado de Curral de Fora

Fonte: Autora (2012)

O território municipal é cortado pela ferrovia centro-atlântica, que interliga Simões
Filho a Juazeiro. Esta ferrovia passa pelo povoado Catana Novo. Possui uma escola municipal
e uma unidade do PSF. O povoado fica a 25 km de distância da sede municipal.
Figuras 25 e 26 - Ferrovia Centro-Atlântica que cruza Catana Novo

Fonte: Autora (2012)

A linha de trem também passa por este povoado, que se encontra na mesma direção de
Catana Novo. Foram entregues a Catana Velho 30 casas, em 2004, em convênio com a
Secretaria de Combate a Pobreza do Governo do Estado da Bahia. A praça principal onde se
encontra a igreja do Povoado está sendo pavimentada e urbanizada em convênio com o
Ministério do Turismo do Governo Federal.
Figura 27 - 30 casas construídas pelo Governo do
Estado

Figura 28 - Obra de urbanização da praça principal

Fonte: Autora (2012)

O Assentamento do MST Menino Jesus fica localizado a 18 km da Sede do município,
no sentido noroeste dela, e possui aproximadamente 212 famílias. Não se caracteriza como
povoado por razão de sua origem: as famílias, que não eram da localidade, ocuparam a área que
era de propriedade de uma empresa de celulose, cujo terreno posteriormente foi doado à
organização Sem Terra. Todos os equipamentos existentes no Assentamento, bem como as
melhorias realizadas, foram feitos pelo INCRA ou outras organizações que apoiam o
movimento, posteriormente à ocupação.
Foi implantado um Sistema de Abastecimento de Água Simplificado no local, que
conta também com uma recém-inaugurada escola municipal pelo Governo do Estado da Bahia.
Todas as casas do Assentamento foram construídas com tijolos ecológicos, que
consistem em uma mistura de solo, cimento e água, por iniciativa dos próprios moradores e
incentivada pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA).

Figura 29 - Vista das casas do Povoado MST Menino Jesus

Fonte: Autora (2012)

Figura 30 - Escola Municipal

Figura 31 - Unidade Saúde da Família

Fonte: Autora (2012)

A partir desta descrição, percebe-se que o território de Água Fria é composto pela Sede
municipal, o distrito de Pataíba, e os inúmeros povoados espalhados por toda a extensão
territorial. A densidade de ocupação é baixa, tanto nos povoados quanto na Sede e no distrito.

A precariedade habitacional no território de Água Fria não está nucleada em
assentamentos precários. A precariedade pode ser entendida como domicílios rústicos, em geral
de taipa ou adobe aparente, em unidades isoladas no território, carentes de saneamento básico,
principalmente água e esgoto, de forma generalizada por todo o território. Esta situação, muito

comum em municípios com grande extensão rural, não está contemplada adequadamente nas
categorias nacionais de assentamentos precários51.
Ainda segundo conceitos nacionais, o território inteiro de Água Fria poderia ser
considerado Assentamento Precário ou Aglomerado Subnormal. Por exemplo, a definição de
assentamentos precários adotada pelo “Guia para o Mapeamento e Caracterização de
Assentamentos Precários” (BRASIL, 2010a) traz características que são comuns a todo o
território de Água Fria, sem distinção da área urbana e rural, a saber:
Os assentamentos precários apresentam em comum precariedade das condições
de moradia, caracterizada por inúmeras carências e inadequações, tais como:
irregularidade fundiária, ausência de infraestrutura de saneamento ambiental;
localização em áreas mal servidas por sistema de transporte e equipamentos
sociais; terrenos alagadiços e sujeitos a riscos geotécnicos; adensamento
excessivo, insalubridade e deficiências construtivas da unidade habitacional
(BRASIL, 2010a, p.9, grifo nosso).

Cardoso et al. (2009) enquadram o conceito de precariedade dentro da formulação de
necessidades habitacionais proposta pela FJP (2005) e o define como “situação caracterizada
fundamentalmente pela inadequação das moradias, em termos fundiários e de infraestrutura”.
Diante disso, os autores também ponderam que não é o déficit que caracteriza a precariedade
do assentamento, mas a inadequação. Dessa forma, a inadequação fundiária e de infraestrutura
generalizada por todo o território municipal permitiria enquadrar a cidade como assentamento
precário.
Além disso, a problemática para caracterização e mensuração das carências
habitacionais nos pequenos municípios se agrava pela limitação de dados nacionais que tratem
dessa realidade, somada à dificuldade de produção de informações locais.
No entanto, os dados disponíveis do IBGE (2010) sobre saneamento e infraestrutura
para o município de Água Fria apontam que 90% dos domicílios possuem esgotamento
sanitário por fossa rudimentar (ou fossa negra) e somente 3% das residências da cidade
possuem rede de esgoto.
O fornecimento de água por rede geral está presente em 52% dos domicílios, no
entanto outras formas de abastecimento, como por exemplo, poço ou nascente fora da
propriedade, carro-pipa, água da chuva armazenada, rio, açude e lago representam 42%.
No que se refere à coleta de lixo, a coleta por serviço publico pode ser considerada a
principal (42%), contudo, a soma dos domicílios com lixo queimado (36%) e jogado em
terreno baldio (14%) ultrapassa o percentual da coleta.
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Por categorias de assentamentos precários entende-se os cortiços, as favelas, os loteamentos irregulares e os conjuntos
habitacionais deteriorados.

Gráfico 5 – Distribuição percentual das variáveis do IBGE - Água Fria, 2010.

Fonte: Elaboração da autora, com base nos dados do IBGE (2010).

Outra fonte de informação nacional que permite estimar a precariedade habitacional
através de dados de saneamento é o Sistema de Informação de Atenção Básica (SIAB) do
Programa Saúde da Família52.
Os dados do SIAB53, em 2010, sobre Água Fria apontam que as principais
problemáticas de precariedade habitacional do município incidentes no saneamento básico são
o esgotamento sanitário através de fossa e céu aberto, presente em 54% e 30% dos domicílios,
respectivamente, e o destino inadequado de lixo, que ocorre em 34% dos domicílios, com lixo
queimado, conforme ilustra gráfico a seguir.
Gráfico 6 – Distribuição percentual das variáveis do SIAB - Água Fria, 2010.

Fonte: Elaboração da autora, com base nos dados do DATASUSS/SIAB (2010)

A análise pormenorizada das fichas dos ACS (denominada Ficha A) pela pesquisa
“Metodologia de identificação e dimensionamento da precariedade habitacional em pequenos
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O SIAB possui informações relativas à saúde das famílias, mas também informa características das edificações e
infraestrutura, que incidem diretamente nos problemas de saúde e são informações importantes para a área habitacional,
pois são produzidas pelos Agentes Comunitários de Saúde (ACS) que visitam as casas uma vez ao mês. Sobre isso, ver:
DENALDI et al. (2012; 2013; 2013a).
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Disponível em: http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/deftohtm.exe?siab/cnv/siabcBA.def. Acesso em: 13 abr. 2013.

municípios brasileiros: uma leitura a partir de diagnósticos habitacionais desenvolvidos em
cidades da Bahia” (DENALDI et al., 2013) possibilitou desagregar as informações para a área
urbana e área rural54.
Com relação ao abastecimento de água, os dados de 2010 apontam que tanto na zona
urbana quanto na zona rural, a maior parte dos domicílios possui abastecimento por rede
pública (55% dos domicílios na zona rural e 60% na zona urbana). Na zona rural ainda é
expressivo o número de domicílios com abastecimento de água por poço ou nascente,
totalizando 41%. Já na zona urbana este tipo se apresenta em 29% dos domicílios.
Figura 32 - Domicílio com abastecimento via poço
ou nascente

Figura 33 - Domicilio com rede pública (Conjunto
Habitacional)

Fonte: Denaldi et al. (2013).

Com relação ao esgotamento sanitário, prevalece expressivamente o destino da fossa na
maior parte dos domicílios. Na zona urbana, 67% dos deles possui fossa, 32% possui esgoto a
céu aberto, enquanto a rede geral de esgoto está presente em apenas 1% dos domicílios. Na
zona rural, os índices são semelhantes: 66% dos domicílios possuem fossa e 33% esgoto a céu
aberto, enquanto a rede geral contempla 1%.
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Esta análise dos dados das Fichas A, bem como a atualização de mapas com informações dos ACS foram utilizadas na
metodologia de elaboração do Plano Diretor e Diagnóstico Habitacional do PLHIS de Água Fria, como será citado a
seguir no capítulo 4, seção 4.1.

Figura 34 - Esgoto a céu aberto

Figura 35 - Esgoto na vala do Rio no Distrito de
Pataíba

Fonte: Autora (2012).

Outra problemática habitacional que merece destaque e não aparece nos dados do
IBGE e SIAB é a carência das unidades sanitárias ou mesmo a ausência delas. Essa informação
pode ser subentendida ao se analisar os índices de esgoto a céu aberto. A pesquisa de campo
constatou grande parcela das unidades habitacionais sem banheiros adequados
Figuras 36 e 37 – Unidades Sanitárias precárias externas a casa – Povoado Curral de Fora – Água Fria

Fonte: Autora (2012).

O destino do lixo no município de Água Fria é dividido entre coletado,
queimado/enterrado e céu aberto. Na zona urbana, 28% dos domicílios possui lixo a céu
aberto, 40% possui coleta de lixo, enquanto 32% têm lixo queimado/enterrado. Na zona rural,
29% dos domicílios tem o lixo a céu aberto, 35% tem lixo queimado/enterrado e 36% recebe a
coleta de lixo.

Figura 38 - Lixo a céu aberto – Sede Municipal – Água Fria

Fonte: Denaldi et al. (2013).

Com relação ao material construtivo das casas, é expressivo o número de domicílios
construídos com tijolo (89% da zona urbana e rural), seguidos pela taipa revestida, presente em
6% dos domicílios na zona rural e 8% na zona urbana. Os outros índices não são expressivos.
Figuras 39 e 40 - Casas de adobe - Catana Velha

Fonte: OSCIP Direito a Justiça (2012).

*

*

*

Este capítulo teve como objetivo introduzir a realidade do município de Água Fria,
conferindo um panorama da região em que está inserido para enfatizar que se encontra em um

contexto específico – a região do semiárido – em um estado que possui elevada desigualdade
social, extrema pobreza e a presença de inúmeros municípios pequenos em contextos rurais.
O Estado da Bahia apresenta ampla diferença entre suas regiões55, com as dinâmicas
produtivas concentradas em determinados espaços e uma rede urbana, em certa medida, pouco
capilarizada ao longo do território do estado. Por isso, a caracterização do município de Água
Fria permite entendê-lo inserido em um contexto específico, diferente do que é encontrado no
Sul e Sudeste do país.
Água Fria possui 73% da população com renda mensal até dois salários-mínimos e
parte significativa desse percentual residente na zona rural. O território do município apresenta
grande extensão, com dois núcleos urbanos principais – Sede e Distrito de Pataíba – em meio a
povoados e áreas rurais. A precariedade habitacional existente no município é distinta dos
grandes centros urbanos, não se apresenta nucleada em aglomerados e as carências mais
significativas referem-se a saneamento, sobretudo esgotamento sanitário via fossa e céu aberto,
carência de banheiros e destino inadequado de lixo. Nota-se que as categorias de precariedade
habitacional divulgadas e difundidas nacionalmente não contemplam as carências existentes no
município, e somam-se também às limitações das informações para municípios de pequeno
porte.
Esse panorama apresentado dialoga com a necessidade de ampliar o conhecimento
sobre a situação existente nos pequenos municípios, seja referente à precariedade habitacional
existente, seja em relação às próprias características do território - em nível local nos
municípios pequenos do país, para que seja possível aprimorar os instrumentos e as políticas de
indução vertical no setor habitacional.
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Em especial entre as regiões do semiárido, recôncavo e litoral.

Capítulo 3
Condições do município de Água Fria
para gestão do território

A descentralização de atribuições ao longo da consolidação da Constituição Brasileira
traz um novo papel para os municípios na condução das políticas sociais, sobretudo na área
urbana, que não foi acompanhado por uma diferença de tratamento e ações conforme a
capacidade institucional desigual dos municípios brasileiros (ABRUCIO, 2005).
De acordo com Abrucio et al. (2010), não se deu a devida importância à certeza de que
a desigualdade entre os municípios é, realmente, maior do que entre as regiões. Foi possível
constatar, assim, que a maioria dos municípios não possui condições financeiras,
administrativas e políticas para usufruir dessa nova realidade.
Segundo Arretche (2000), a desigual distribuição das capacidades administrativas e de
gasto nos municípios brasileiros deve ser objeto de análises. A oferta regular de serviços
habitacionais, por exemplo, depende diretamente da existência de órgãos, recursos e
burocracias capazes de planejar e executar programas públicos estejam eles instalados em nível
municipal ou estadual de governo.
Ainda, especificamente no setor habitacional, para os Municípios aderirem ao SNHIS e
atuar de modo correspondente às realidades regionais ou locais, eles precisam contar com uma
estrutura institucional básica capacitada a intervir na área da habitação e do desenvolvimento
urbano. Esta deve ser composta por uma instância de administração direta ou órgão a ela

ligado, um Conselho e um Fundo, segundo o que preconiza o Ministério das Cidades
(BRASIL, 2006).
Arretche et al. (2012) defendem que a indução vertical pode ser decisiva para alterar
esse statu quo em nível local. Embora seja o Município o ente federativo que executa programas
e ações habitacionais, o Governo Federal pode exercer um importante papel na regulação e
poder de gasto para induzir a criação de capacidades administrativas nos municípios, pois são
dele os principais programas habitacionais acessados por esses Municípios.
Neste sentido, é fundamental entender as condições de gestão do território, no que
compete à realidade do financiamento do desenvolvimento urbano, à realidade técnica e
administrativa para gerir as atribuições específicas que cabem ao ente local, e aos marcos
regulatórios urbanísticos existentes com base no qual a política territorial poderá se alicerçar.

As condições orçamentárias do município de Água Fria são importantes elementos de
análise à medida que agregam informações sobre o cenário econômico da gestão local e
contribuem para a visão sobre a capacidade do município em promover ações de políticas
públicas específicas, como neste caso em especial, na política habitacional.
O município de Água Fria está na posição 2.099 dentre os orçamentos municipais do
país (STN, 2011), portanto, acima da média do total dos municípios. Conforme será
demonstrado a seguir, isto não representa que suas condições financeiras estejam, de fato,
possibilitando um cenário próspero no investimento em políticas sociais.
O recorte temporal estabelecido para análise compreende o intervalo de 2009 a 2012,
coincidindo com um período de gestão municipal. A análise apresentou um percentual médio
de 2,7% de arrecadação própria, sendo que a parcela referente ao IPTU inexpressiva,
representando 0,1%.
Por outro lado, a receita advinda das transferências intergovernamentais representam
97,3%. O FPM e o FUNDEB/FUNDEF assumem grande parcela dessas transferências,
48,1% e 36,7% respectivamente. Esta expressiva participação de recursos de transferências
demonstra o nível de dependência do município de Água Fria com relação a recursos externos,
além de evidenciar a baixa capacidade na arrecadação de tributos.

Tabela 8 - Receita Municipal – Água Fria – 2009 a 2012 (em mil reais)
2009

2010

2011

2012

Total
período

% de
participação

16.917

16.540

20.792

23.072

77.321

100%

507

488

582

545

2.122

2,7%

IPTU

14

15

12

35

77

0,1%

ISS

228

240

310

246

1.024

1,3%

IRRF

193

195

178

249

815

1,1%

OUTRAS

Receita Bruta =
Receita líquida
Receitas de
arrecadação
própria

72

38

81

15

206

0,3%

Receitas de
Transferências

16.410

16.052

20.210

22.527

75.199

97,3%

FPM

7.311

8.205

10.186

10.502

36.206

48,1%

0

9

8

10

28

0,0%

ICMS

1.204

1.383

1.584

1.905

6.076

8,1%

IPVA

38

94

62

73

264

0,4%

SUS

1.687

1.794

2.013

2.152

7.645

9,9%

FUNDEF/FUND
EB

5.254

5.329

7.563

9.476

27.623

36,7%

714

894

821

784

3.212

4,3%

0

0,00

0

0,00

0,00

0,0%

1.710

10

34

34

1.788

2,4%

LC 87/96

FNDE
TRANSFERÊNC
IAS DE CAPITAL
OUTRAS

(-) DEDUÇÕES
DA RECEITA
1.509
1.667
2.060
2.411
7.646
CORRENTE
Fonte: Balanço Orçamentário Anual – Prefeitura Municipal de Água Fria (2009; 2010; 2011; 2012).

10%

Percebe-se que, neste período, o município aumentou sua receita bruta, mais por conta
do aumento das receitas de transferências governamentais, gradualmente ao longo dos anos, do
que devido ao aumento da capacidade de arrecadação própria. Não houve uma progressão
gradativa nesse sentido, pelo contrário. A instabilidade é constatada pela diminuição do valor
da receita própria nos anos de 2010 e 2012 com relação ao ano anterior.
No referido período, o município apresentou valor nulo para transferências de capital,
o que demonstra que não se comprometeu com nenhuma operação de crédito ou
transferências de capital da União, ficando aquém do cenário nacional de avanço no
financiamento de ações para cidades com recursos federais.
Nesse sentido, para buscar soluções para o financiamento do desenvolvimento urbano
por parte dos municípios, é importante entender o seu comprometimento nos gastos
orçamentários com despesas obrigatórias e de capital.

A tabela 9 demonstra que o município está muito comprometido com as despesas
obrigatórias. A média do período analisado aponta que 93% gastos estão vinculados com
despesas correntes, dessas, 53% são despesas com pessoal e encargos sociais, somado ainda ao
percentual de impostos vinculados (25%) e gastos com saúde (15%). O que sobra para as
outras despesas pode ser considerado de valor irrisório (7%). No entanto, percebe-se que, nos
últimos quatro anos, os investimentos públicos aumentaram expressivamente, de 319 mil reais
em 2009 para 2,5 milhões de reais em 2012.
Uma das alternativas para o município poder executar suas políticas seria o
endividamento. No entanto, percebe-se que Água Fria não vem adotando essa prática.
Tabela 9 – Despesa municipal por categoria econômica – Água Fria – 2009 a 2012 (em mil reais)

DESPESAS
CORRENTES
Pessoal e Encargos
Sociais
Juros e Encargos da
Dívida
Outras Despesas
Correntes
DESPESAS DE
CAPITAL
Investimentos
Inversões
Financeiras
Amortização da
Dívida
TOTAL

2009

2010

2011

2012

Total no período

% de
participação

16.274

19.394

22.338

23.654

81.660

93%

9.880

10.926

12.159

13.243

46.209

53%

1

0

0

0

2

0%

6.393

8.467

10.179

10.410

35.449

40%

704

1.123

2.116

2.593

6.137

7%

319

858

1.790

2.194

5.560

6%

0

0

0,00

0,00

0%

385

266

327

400

1.377

1%

16.978

20.517

24.455

25.847

87.797

100%

Fonte: Balanço Orçamentário Anual – Prefeitura Municipal de Água Fria (2009; 2010; 2011; 2012).

Da mesma forma, é importante analisar as despesas municipais por função,
principalmente quando o enfoque são as políticas específicas. No período compreendido entre
2009 e 2011, a média dos municípios brasileiros no que se refere à aplicação de recursos na
função Habitação é de 1,11%. Confirma-se, assim, que não tem se mostrado tradição no Brasil
o investimento na área habitacional. Por outro lado, nota-se grande participação da área de
educação (25,31%) e de saúde (22,85%).

Tabela 10 – Média das despesas, por função, nos municípios brasileiros – 2009, 2010, 201156 (em mil reais)
2009

%

2010

%

2011

%

Total

% de
part.

Despesas por função

45.434

100,00

57.605

100,00

69.631

100,00

172.670

100%

Educação e Cultura

12.089

26,61%

15.040

26,11%

18.396

26,42%

45.525

26,38%

11.619

25,57%

14.427

25,05%

17.618

25,30%

43.664

25,31%

470

1,03%

613

1,06%

778

1,12%

1.860

1,07%

11.835

26,05%

14.706

25,53%

17.676

25,39%

44.216

25,65%

Saúde

10.578

23,28%

13.023

22,61%

15.786

22,67%

39.388

22,85%

Saneamento

1.256

2,77%

1.682

2,92%

1.890

2,71%

4.829

2,80%

7.876

17,33%

9.532

16,55%

11.429

16,41%

28.836

16,76%

Administração

5.988

13,18%

7.154

12,42%

8.413

12,08%

21.555

12,56%

Encargos especiais

1.888

4,15%

2.378

4,13%

3.015

4,33%

7.281

4,20%

5.054

11,12%

6.755

11,73%

8.325

11,96%

20.134

11,60%

Habitação

497

1,09%

661

1,15%

761

1,09%

1.919

1,11%

Urbanismo

4.558

10,03%

6.094

10,58%

7.563

10,86%

18.215

10,49%

3.792

8,35%

4.468

7,76%

5.475

7,86%

13.735

7,99%

Assistência Social

1.344

2,96%

1.734

3,01%

2.057

2,95%

5.134

2,97%

Previdência Social

2.448

5,39%

2.734

4,75%

3.418

4,91%

8.600

5,01%

Legislativa

1.291

2,84%

1.400

2,43%

1.614

2,32%

4.305

2,53%

Transporte

1.215

2,67%

1.669

2,90%

1.681

2,41%

4.565

2,66%

Agricultura

324

0,71%

434

0,75%

492

0,71%

1.250

0,72%

1.959

4,31%

3.602

6,25%

4.543

6,52%

10.104

5,70%

Educação
Cultura
Saúde e Saneamento

Administração e
Planejamento

Habitação e Urbanismo

Assistência e Previdência

Demais

Fonte: Elaboração da autora, com base nos dados da STN/Finbra (2009; 2010; 2011).

O recorte da análise orçamentária somente no Estado da Bahia permite perceber que a
média das despesas na função habitação está abaixo da média nacional: 0,69%, conforme
quadro abaixo. O percentual de despesas com educação e saúde é ainda maior que a média do
país, 74,79% e 54,97%, respectivamente.
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A amostra para 2009 é de 5.493 municípios, para 2010 é 5.422 e para 2011, 4.950 municípios.

Tabela 11 – Média das despesas, por função, nos municípios do Estado da Bahia – 2009, 2010, 201157 (em
mil reais)
2011

%

Total

% de
part.

44.720 100,00%

51.945

193%

99.294

100%

31,77%

14.728

32,97%

17.789

34,25%

32.194

77,80%

11.508

30,53%

14.155

31,68%

17.107

32,93%

31.365

74,79%

28

1,24%

573

1,28%

682

1,31%

829

3,01%

9.520

25,25%

11.148

24,95%

12.712

24,47%

24.905

57,84%

9.002

23,88%

10.478

23,45%

12.237

23,56%

23.559

54,97%

518

1,37%

670

1,50%

475

0,91%

1.347

2,87%

6.977

18,51%

7.967

17,83%

8.980

17,29%

17.937

41,29%

Administração

5.717

15,17%

6.501

14,55%

7.133

13,73%

14.597

33,34%

Encargos especiais

1.259

3,34%

1.465

3,28%

1.848

3,56%

3.340

7,95%

4.354

11,55%

5.400

12,09%

6.095

11,73%

11.786

27,67%

Habitação

99

0,26%

174

0,39%

112

0,22%

311

0,69%

Urbanismo

4.255

11,29%

5.226

11,70%

5.982

11,52%

11.475

26,98%

1.755

4,66%

2.176

4,87%

2.722

5,24%

4.839

11,66%

Assistência Social

921

2,44%

1.253

2,81%

1.431

2,76%

2.652

6,38%

Previdência Social

834

2,21%

923

2,07%

1.291

2,48%

2.187

5,29%

Legislativa

1.449

3,84%

1.359

3,04%

1.541

2,97%

3.322

7,29%

Transporte

584

1,55%

621

1,39%

670

1,29%

1.428

3,20%

Agricultura

165

0,44%

194

0,43%

230

0,44%

435

1,02%

Demais

919

2,44%

1.126

2,52%

1.205

2,32%

2.447

5,65%

2009

%

Despesas por função

37.259

100,00%

Educação e Cultura

11.537

Educação
Cultura
Saúde e Saneamento
Saúde
Saneamento
Administração e
Planejamento

Habitação e Urbanismo

Assistência e Previdência

2010

%

Fonte: Elaboração da autora, com base nos dados da STN/Finbra (2009; 2010; 2011).

Ao se analisar especificamente o município de Água Fria na tabela 12, percebe-se que
no período de 2009 a 2012 não houve despesa na função habitação, apresentando-se zero em
todos os anos. São expressivos e acima da média nacional os gastos em educação, totalizando
46%. Nos gastos com o legislativo municipal, Água Fria também se encontra acima da média
nacional, com 3,1%.

57

A amostra para 2009 é de 404 municípios, para 2010 é 393 e, para 2011, de 342 municípios.

Tabela 12 – Despesas municipais, por função – Água Fria – 2009 a 2012 (em mil reais)
2009

2010

2011

2012

Total

% de part.

Média
nacional

Despesas por função

17.033

20.517

23.973

26.247

87.770

100%

100%

Educação e Cultura

8.283

10.389

12.147

12.847

43.667

49,8%

26,38%

7.691

9.499

11.180

11.971

40.340

46,0%

25,31%

592

890

967

876

3.326

3,8%

1,07%

3.623

4.156

4.878

5.451

18.109

20,6%

25,65%

Saúde

3.623

4.153

4.806

5.192

17.774

20,3%

22,85%

Saneamento

0,00

4

71

260

335

0,4%

2,80%

2.630

2.908

2.802

3.028

11.368

13,0%

16,76%

2.115

2.343

2.327

2.457

9.241

10,5%

12,56%

515

565

475

572

2.126

2,4%

4,20%

1.056

1.208

1.823

2.139

6.226

7,1%

11,60%

Habitação

0

0

0

0

0

0,0%

1,11%

Urbanismo

1.056

1.208

1.823

2.139

6.226

7,1%

10,49%

457

466

617

690

2.230

2,5%

7,99%

Assistência Social

457

466

617

690

2.230

2,5%

2,97%

Previdência Social

0

0

0

0,00

0,0%

5,01%

Legislativa

750

622

630

718

2.721

3,1%

2,53%

Transporte

0

260

485

341

1.086

1,2%

2,66%

Agricultura

145

152

198

407

902

1,0%

0,72%

Demais

89

355

393

625

1.462

1,7%

5,70%

Educação
Cultura
Saúde e Saneamento

Administração e
Planejamento
Administração
Encargos especiais
Habitação e Urbanismo

Assistência e Previdência

Fonte: Elaboração da autora, com base nos dados da Prefeitura Municipal de Água Fria (2009; 2010; 2011; 2012)

Analisando os valores de repasse da União para os municípios no Portal da
Transparência do Governo Federal, desde 1996 a 2012, por órgão concedente, nota-se a
existência de 38 contratos de convênios com o município, sendo o Ministério da Saúde e
Ministério da Educação os mais presentes, com 11 e 13 convênios, respectivamente.

Tabela 13 – Transferências do Governo Federal para Água Fria, por órgão concedente – 1996 a 2012
Órgão concedente

Valores conveniados (R$)

Quantidade de
convênios

Ministério da Saúde

1.683.482,65

11

Ministério do Turismo

292.500,00

1

Ministério das Cidades

1.262.168,90

5

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento

146.250,00

1

Ministério da Educação

2.690.155,92

13

Ministério do Desenvolvimento Agrário

747.640,83

3

Ministério da Integração Nacional

660.000,00

4

Total

7.482.198,30

38

Fonte: BRASIL (2013b).

Água Fria contou com recursos advindos do Ministério das Cidades nos últimos anos,
por meio de cinco convênios ainda em andamento, que especificamente são: pavimentação de
ruas no Povoado Catana Velha; pavimentação de ruas no Distrito de Pataíba; pavimentação,
em paralelepípedo, de ruas na sede do município e no Povoado de Curral de Fora; e elaboração
do PLHIS.

A discussão sobre capacidade técnica e administrativa de gestão do campo urbano
carece de uma maior clareza quanto ao que se espera de agentes locais capacitados para operar
essa política setorial. Diferentemente de outros setores – como saúde e educação – a operação
e gestão da política territorial no âmbito local no Brasil sofre com sérias limitações, já que
poucos são os agentes capacitados para tal.
Parte-se da premissa de que o Sistema Nacional deveria funcionar com agentes
capacitados. Este é um desafio a ser construído. Evidentemente não se defende a ideia de que
agentes locais tenham capacidades equânimes em todo o território nacional, mas a formação
para tal precisa existir.
Esta pesquisa não pretende afirmar que existe um padrão mínimo desejável de
capacidade técnica instalada para gerir a política territorial nesses municípios. Há o
entendimento de que tal capacidade não precise, necessariamente, estar instalada na Prefeitura,
não sendo imprescindível existir engenheiros e arquitetos no quadro direto da administração

pública. Mas por outro lado, um sistema habitacional e urbano estruturado depende de
profissionais capacitados para tal. Por isso, é de fundamental importância que o município
consiga acessar de forma permanente – e não pontualmente – o conhecimento e usá-lo para
gerir seu território.
À exemplo da política de saúde, onde a estrutura de profissionais conta com médicos,
técnicos de saúde, agentes comunitários, com diferentes graus de qualificação, mas que
possuem conhecimento sobre a área. Não existem médicos residentes em todas as cidades do
país, mas existem agentes comunitários de saúde.
É conhecida a dificuldade no acesso às diversas regiões interioranas do país, e a
possibilidade de deslocamento de profissionais relaciona-se diretamente com a rede urbana de
cidades. Municípios localizados próximos a centros urbanos, como é o caso de Água Fria –
próximo a Feira de Santana – tem maior facilidade em encontrar profissionais mais
capacitados. No entanto, cabe destacar que independentemente do profissional ser terceirizado
ou funcionário público da Prefeitura, o conhecimento precisa alcançar todas as cidades e
enraizar-se nelas, e não só naquelas localizadas próximas a grandes centros e com fácil acesso.

A administração direta da Prefeitura Municipal de Água Fria conta com seis Secretarias
– Administração e Finanças, Obras e Serviços Públicos, Educação e Cultura, Saúde, Ação
Social e Desenvolvimento Econômico, Agricultura e Meio Ambiente – além do Gabinete do
Prefeito.
A administração direta conta com 674 servidores distribuídos nos sete departamentos. Desses
servidores, 355 possuem escolaridade até o ensino médio, sendo que a maioria está alocada na
Secretaria de Educação e Cultura.
A Secretaria de Obras, Infraestrutura e Serviços Públicos, responsável por todo tipo de
obras públicas na cidade, não possui nenhum funcionário com nível superior. A Secretaria de
Ação Social, órgão executor local de importantes ações federais, como: o Programa Bolsa
Família58; o Sistema Único de Assistência Social (SUAS), inclusive enquanto gestora do Centro
de Referência da Assistência Social (CRAS); além de, formalmente, possuir em sua estrutura
administrativa a Diretoria de Habitação Popular, conta somente com um funcionário de nível
superior, a secretária da pasta, Ivannide Rodrigues Santa Barbosa, que é formada em Serviço
Social e mora em Salvador.
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Segundo o IBGE (2010), Água Fria possui 2.324 famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família.

Tabela 14 – Escolaridade dos servidores da Administração Direta – Água Fria – gestão 2013-2016
Número de servidores com
Secretaria/ Órgão

Total
deservid
ores

Gabinete do Prefeito

18

Secretaria de
Administração e
Finanças

Ensino
Médio
completo

Ensino
Fundamental
completo

4ª
série
completa do
Ensino
Fundamental

Até 4ª série
incompleta
do
Ensino
Fundamental

2

15

1

0

0

40

4

32

3

1

1

Secretaria de Ação
Social

20

6

12

2

0

0

Secretaria de Obras,
Infraestrutura e
Serviços Públicos

76

0

24

22

12

18

Secretaria de
Educação e Cultura

390

130*

171

52

18

19

Secretaria de Saúde

120

3

86

29

0

2

Secretaria de
Agricultura

15

0

15

0

0

0

679

143

355

109

31

40

Total

Ensino
Superior

* A parte majoritária desses servidores são professores da rede pública de ensino
Fonte: Elaboração da autora, a partir de informações da Prefeitura Municipal de Água Fria (2013).

As Secretarias que possuem relação direta com a área de habitação são (i) Obras e
Serviços Públicos, (ii) Ação Social, (iii) Gabinete do Prefeito e (iv) Administração e Finanças.
Nenhuma delas assume como responsabilidade todos os temas que tocam ao setor
habitacional, juntos.
A Secretaria de Ação Social encarrega-se do trabalho técnico social associado aos
empreendimentos habitacionais públicos: gerenciando empresa terceirizada ou desenvolvendo
o trabalho técnico com a equipe própria da Secretaria. Esta Secretaria também coordenou a
elaboração do PLHIS e do Plano Diretor desenvolvidos no município59. Durante esse
processo, a secretária, Monica Farias, afirma que foi a responsável pelas reuniões existentes do
Conselho Municipal de Habitação para discutir os planos (FARIAS, 2013)60.
Por fim, o Gabinete do Prefeito aqui é citado como departamento relacionado à
habitação com o intuito de registrar a grande presença e centralização do prefeito Adailton

59

A participação da Secretaria de Ação Social no processo de elaboração do PLHIS será detalhado no Capitulo 4, Seção
4.1.

60 FARIAS, Mônica. Informação verbal concedida através de entrevista à pesquisadora, na data de 17/04/2013, em Feira
de Santana-BA. Sobre o funcionamento do Conselho Municipal de Habitação, ver Capitulo 4, Seção 4.2.

Leão nas atividades gerais da administração. Os outros técnicos desta pasta têm pouca atuação
na área.
Pelo prefeito passam todas as decisões de assuntos de variados tipos; inclusive, os
assessores terceirizados fazem regularmente contato direto com ele. Por exemplo, a engenheira
responsável pela execução das obras do empreendimento habitacional na cidade trata
diretamente com o prefeito para resolver problemas da obra. Usualmente, as demandas das
consultorias e assessorias terceirizadas também chegam até ele, que encaminha para alguém
responsável pela operacionalização.
A Secretaria de Administração e Finanças, na figura de seu secretário, realiza atividades
burocráticas e operacionais relacionadas ao trabalho das assessorias. Seja viabilizando o
pagamento, seja em apoio ao trabalho dessas assessorias, ela é a responsável por tratar
diretamente com o assessor jurídico contratado na elaboração de leis, códigos e decretos, que
eventualmente tratam do ordenamento territorial (por exemplo: Código de Obras e
Edificações, Código de Meio Ambiente, etc). É a responsável, também, pelo apoio logístico na
cidade às assessorias terceirizadas e às construtoras.
A Secretaria de Obras e Serviços Públicos é a responsável, teoricamente, por gerenciar
a execução das obras dos empreendimentos habitacionais, entre outros tipos de obras. No
entanto, as empresas construtoras acabam se relacionando diretamente com o prefeito, quando
necessitam de alguma decisão ou precisar encaminhar algo via prefeitura.
Através da pesquisa de campo, constatou-se que as atribuições das secretarias acima descritas
não são padrão em Água Fria, não dependendo apenas da gestão. Podem variar conforme o
perfil do secretário, além, é claro, do prefeito.
O secretário de Administração e Finanças, Carlos Ribeiro, por exemplo, possui perfil
operacional e atuava no dia a dia como assessor do prefeito e secretário de Governo, realizando
atividades de assessoria ligadas diretamente ao prefeito. Diferentemente dos outros secretários
e do próprio prefeito, o secretário de Administração e Finanças encontrava-se todos os dias na
Prefeitura. Em relação a sua formação e experiência, ele possui ensino médio completo e seu
trabalho na gestão pública é viabilizado por cargos de confiança há 13 anos.
Já a secretária de Ação Social, Monica Farias, é formada em serviço social e, embora
apresente perfil mais técnico, atuava de fato como gestora da pasta. Antes de trabalhar em
Água Fria, trabalhou como assistente social em projetos habitacionais da Prefeitura de Feira de
Santana, cidade na qual reside. É esposa do prefeito e, pela confiança nele, segundo ela, aceitou
este cargo na gestão61. O Secretário de Obras e Serviços Públicos era encarregado de outras
FARIAS, Mônica. Informação verbal concedida através de entrevista à pesquisadora, na data de 16/10/2012, em Feira
de Santana-BA.
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funções dentro da Prefeitura, por esse motivo sua Secretaria era esvaziada de funções e as
assessorias acabavam fazendo o trabalho diretamente com o prefeito.
Nas Secretarias descritas acima, existem somente oito funcionários com ensino
superior, dos quais cinco são mantidos com recursos federais do Sistema Único de Assistência
Social (SUAS).
Tabela 15 – Funcionários com ensino superior nas Secretarias de Ação Social, Administração e Finanças e
Gabinete do Prefeito – Água Fria – 2009-2012
Nome

Secretaria/
Órgão

Cargo

Claudia Carvalho
Ramos Cerqueira

Gabinete do
Prefeito

Diretora do
Departamento de
Convênios

Mônica Dantas
Farias

Secretaria de
Ação Social

Ana Marcia Dantas

Formação
Profissional

Mantida
com
recursos da:

Carga
horária de
trabalho
semanal

Cidade de
residência

Administração de
Empresas

Prefeitura

40 horas

Água Fria

Secretária de
Ação Social

Serviço Social.
Mestre em Saúde
Coletiva.

Prefeitura

Secretaria de
Ação Social

Assessora da
secretária

Serviço Social

Governo
Federal

20 horas

Alagoinhas

Charlene
Damasceno*

Secretaria de
Ação Social

Coordenadora do
CRAS

Serviço Social

Governo
Federal

20 horas

Feira de
Santana

Rita Geane

Secretaria de
Ação Social

Técnica do
CRAS

Serviço Social

Governo
Federal

30 horas

Feira de
Santana

Patrícia Rodrigues

Secretaria de
Ação Social

Técnica do
CRAS

Psicologia

Governo
Federal

30 horas

Feira de
Santana

Rafaela

Secretaria de
Ação Social

Técnica do
CRAS

Nutrição

Governo
Federal

8 horas

Irará

Água Fria/
Feira de
Santana

Secretaria de
Diretora de
Pedagogia
Prefeitura
40 horas
Água Fria
Administração e
Tesouraria
Finanças
* Além da função de Coordenadora do CRAS, ela era contratada terceirizada para realizar o trabalho técnico social do
Conjunto Habitacional de Pataíba.
Dilma Bispo
Santana

Fonte: Elaboração da autora, a partir de informações da Prefeitura Municipal de Água Fria (2012).

Além destes servidores da administração direta, a Prefeitura de Água Fria conta com
assessorias terceirizadas, que realizam serviços de apoio à gestão administrativa em diversas
áreas. Os contratos destes profissionais possuem vigência anual, renovável por, no máximo,
quatro anos.
Os serviços especializados terceirizados pela Prefeitura Municipal são: assessoria
jurídica para a área administrativa junto ao Gabinete do Prefeito e Secretaria de Administração
e Finanças; assessoria jurídica para a área de licitações e contratos; captação de recursos federais
e estaduais e acompanhamento de contratos de repasse junto ao Gabinete do Prefeito e

Secretaria de Administração e Finanças; assessoria contábil para a execução orçamentária e
financeira realizada no setor da contabilidade; assessoria no Sistema Integrado de Gestão e
Auditoria (SIGA) junto ao Gabinete do Prefeito; assessoria para elaboração de editais para
licitações e contratos; assessoria na área de controle interno junto à Secretaria de Administração
e Finanças e Gabinete do Prefeito; e assessoria para contabilidade pública junto ao setor de
contabilidade. Todos os assessores terceirizados têm na figura do prefeito o interlocutor da
parte da Prefeitura. A tabela 16 sintetiza e detalha a atuação destas empresas.
A manutenção dos cargos pode ser entendida a partir do depoimento da engenheira
Cléa Santos:
se o gestor gostar do seu trabalho, ele te mantém nos quatro, oito anos,
tranquilamente, e ainda faz propaganda sua e tenta te colocar em outras
prefeituras da região. É uma propaganda natural. Ele encontra um amigo
e diz assim: “fulana trabalha comigo, você poderia pegar ela 62.
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Tabela 16 – Assessorias terceirizadas da Prefeitura Municipal de Água Fria
Área da
Prefeitura que
realiza os
serviços

Tipo de assessoria
realizada

Nome do
responsável

Assessoria jurídica de
direito administrativo e
público

Dr. Celso
Ribeiro Daltro

Inexigibilidade de
licitação – pessoa
física (processo no
003/2012)

R$ 54.000,00

Jurídico –
Licitações e
Contratos

Assessoria jurídica na área
de licitações e contratos

Dr. Carlos
Cleber de
Oliveira e
Couto

Contratação de
pessoa física por
notória especialização
(processo no
002/2012)

R$ 62.400,00

Obras

Acompanhamento de
contratos de repasse junto
à CEF e demais convênios
na área de engenharia junto
aos órgãos competentes

Engenheira
Cléa Maria
Costa dos
Santos - Criar
Construções e
Engenharia

Inexigibilidade de
licitação – pessoa
jurídica (processo no
006/2012)

R$ 66.000,00

Finanças

Assessoria contábil na
execução orçamentária e
financeira realizada no
setor da contabilidade

Rosane Lopes
dos Santos

Inexigibilidade de
licitação – pessoa
física (processo no
007/2012)

R$ 21.600,00

Administração e
finanças

Assessoria no Sistema
Integrado de Gestão e
Auditoria (SIGA)

Moisés Carneiro
da Silva

Contratação de
pessoa física por
notória especialização

R$ 18.800,00

Licitações

Elaboração de editais para
licitações e contratos

Rangel - R
Costa
Consultoria e
Assessoria Ltda

Contratação de
pessoa jurídica com
notória
Especialização
(processo no
004/2012)

R$ 30.000,00

Controle interno

Assessoria na área de
gestão publica para atender
ao sistema de Controle
Interno do município

Teófila - R
Costa
Assessoria e
Consultoria
Ltda

Contratação de
pessoa jurídica com
notória
Especialização
(processo no
005/2012)

R$ 48.000,00

Assessoria e consultoria
em contabilização pública

Alconta
Assessoria e
Consultoria em
Gestão Pública

Contratação de
pessoa jurídica com
notória
Especialização
(processo no
001/2012)

R$ 140.000,00

Jurídico – área
trabalhista,
administrativa e
RH

Contabilidade

Meio de
contratação

VALOR TOTAL DOS CONTRATOS POR ANO

Valor anual
do contrato

R$ 440.800,00

Fonte: Elaboração da autora, a partir de informações da Prefeitura Municipal de Água Fria (2012).

Cabe destacar a atuação da empresa Criar Construções e Engenharia Ltda, que tem
como responsável e interlocutora com o município a engenheira civil Cléa Maria Costa Santos.

A empresa encarrega-se da captação de recursos federais e estaduais para o município com
relação a projetos de saneamento e infraestrutura63, inclusive desenvolvendo projetos de
arquitetura/engenharia na fase de apresentação de propostas. Realiza o serviço de
gerenciamento dos contratos para a Prefeitura junto à CEF e aos órgãos estaduais, é a
responsável pela elaboração e aprovação de planilhas de medição e reprogramação das obras.
A empresa presta serviços para outras nove Prefeituras municipais64 em atividades de
captação de recursos, acompanhamento e gestão dos contratos junto à CEF/Ministério das
Cidades. Realiza o acompanhamento dos convênios e contratos, participa de reuniões, vai à
Brasília discutir tecnicamente o projeto e presta suporte à prestação de contas. Ainda com a
CEF, ela faz todos os procedimentos para aprovar o processo, até a entrega do projeto pronto
para licitar e iniciar a execução da obra. Segundo a responsável, eles a veem como a engenheira
da Prefeitura.
A despesa da Prefeitura Municipal na manutenção desses profissionais anualmente é
440,8 mil reais. Adotando a receita municipal no ano de 2012, no valor de 23.071 mil reais, o
desembolso com estes serviços representam apenas 2%. Na função Administração e
Planejamento, na qual se enquadram, assumem 15% do total.
Devido à importância do trabalho dessas assessorias para a gestão e operacionalização
das atividades da administração e seu baixo impacto no orçamento municipal, registra-se a
importância e o potencial que esta prática possui.

A pesquisa constatou a ausência de arcabouço jurídico mínimo para o tratamento
efetivo do território e para a aplicação às especificidades presentes. O município de Água Fria
não possui Lei de Perímetro Urbano, nem Lei de Uso e Ocupação do Solo.
Os limites da atuação dos instrumentos de planejamento urbano neste contexto são
eminentes e podem ser relacionadas a três questões centrais, que perpassam a maior parte das
leis apresentadas nesta seção: (i) inadequação do marco jurídico nacional no tratamento de
especificidades e particularidades regionais, que contribui planos diretores de cidades pequenas
63

Todos os convênios com o Governo Federal na área de saneamento e infraestrutura são geridos pela empresa, através
de contrato com a Prefeitura.
64

São elas: Alagoinhas, Ouriçangas, Conceição do Jacuípe, Nova Soure, Crisópolis, Cardinal da Silva, Piritiba, Mirangaba
e Jacobina. Todas na região de Feira de Santana.

reproduzam redação de cidades metropolitanas de grande e médio porte; (ii) o não tratamento
da área territorial do município inteiro, desconsiderando área rural e povoados dispersos do
município, o que impossibilita tratar o território do município com uma estratégica única e
articulada; (iii) a não apropriação do conteúdo dos planos diretores pelos técnicos municipais,
que gera a omissão na sua implementação.

O Plano Municipal de Habitação está regulamentado por meio da Lei Municipal no 239
de 16 de dezembro 1994 que, de acordo com seu artigo 1, possui a finalidade de proporcionar
às famílias de baixa renda o acesso à casa própria. No artigo 2, determina que as unidades
residenciais previstas nesta lei sejam construídas em áreas urbanas do município pelo sistema
de mutirão. Já no artigo 3, rege que o PLAMUHAB funcione com dotações consignadas no
orçamento municipal e créditos suplementares ou especiais. No artigo 4 determina que o
município doe os terrenos às pessoas carentes, sem ônus para os futuros proprietários. O artigo
5 dispõe que a Prefeitura Municipal forneça o material necessário à construção das unidades
habitacionais. E essa Lei ainda dispõe sobre a seleção dos beneficiários das unidades
habitacionais, nos seus artigos 9, 10, 11 e 13; e o parágrafo 4º do artigo 13, afirma que a
“distribuição das áreas com os candidatos selecionados será feita mediante sorteio público”.
Efetivamente, essa lei não trata de um plano de habitação enquanto instrumento de
planejamento, mas sim traz a regulamentação das ações de provisão de novas unidades
habitacionais. Entretanto, esta lei não é aplicada e os empreendimentos habitacionais públicos
produzidos não são regidos por ela. Poucos técnicos municipais têm conhecimento desta lei.

O Código de Meio Ambiente – Lei Complementar no 003 de 17 de dezembro de 2001
– institui o Código do Meio Ambiente e a Criação do Sistema Municipal do Meio Ambiente
para a administração da qualidade ambiental e uso adequado dos recursos naturais. No que
compete ao zoneamento ambiental, essa lei divide o território em áreas de interesse ecológico
ou paisagístico em (i) área sujeita a regime específico que pode ser subdividida em áreas de
preservação de recursos naturais e áreas de proteção cultural e paisagística (ii) e área de
proteção ambiental (art. 16, Seção II). Estes setores são apresentados de forma sucinta e não
apresentam delimitação precisa.

Art. 43 – Ficam criadas como Áreas Sujeitas a Regimes Específicos –
ASRE, na Subcategoria de Áreas de Proteção Cultural e Paisagística –
APCP, as edificações da Igreja de São Sebastião e da Estação da Leste e
as que forem consideradas de proteção cultural e paisagística.
Art. 45 – Os limites físicos das Áreas de Proteção Ambiental – APA do
Rio Paracatú e do Rio Inhambupe, correspondem a uma faixa de 300
(trezentos) metros, medida horizontalmente, em faixa marginal ao longo
dos rios, em ambas as margens, limitada nas suas extremidades pelas
áreas limites do Município.
Art. 46, Parágrafo único – os limites físicos das áreas de Proteção
Ambiental – APA da Mata do Tabuleiro, correspondente a 14.000 ha.,
com preservação da cobertura vegetal nativa e da fauna, compreendidas
nos limites de jurisdição do Município, correspondem a uma faixa de 300
(trezentos) metros, medida horizontalmente, em faixa marginal. (ÁGUA
FRIA, Lei Complementar nº 003 de 17 de dezembro, 2001)

Embora Água Fria não tenha a obrigatoriedade de elaboração do Plano Diretor
Participativo, por estar na categoria de municípios com população menor que 20 mil
habitantes65, o município elaborou um Plano em 2010 e o aprovou como Lei Municipal no 134
de 23 de julho de 2010.
O Plano foi elaborado pela consultoria terceirizada, OSCIP Direito a Justiça66, entre os
anos de 2009 e 2010. Consistiu em uma proposta metodológica, determinada e participativa;
um diagnóstico da realidade municipal, incluindo a elaboração de diversos mapas temáticos,
como mapa de uso do solo, infraestrutura, mapeamento de vazios, atividades econômicas,
preservação ambiental, entre outros. Tal etapa consistiu também na leitura comunitária. Foram
realizadas 16 reuniões comunitárias em comunidades de todo o município (incluindo povoados
e zona rural), utilizando o método Diagnóstico Rural Participativo (DRP) e as seguintes
atividades: elaboração de mapas, entrevistas semiestruturadas, diagrama de fluxos e diagramas
históricos, que tiveram o objetivo de trazer a realidade territorial através da leitura das
comunidades, e trazer as principais demandas da população. O texto da lei apresenta proposta
de macrozoneamento somente para o território da sede municipal, incluindo a delimitação das
ZEIS propostas. Estas foram definidas da seguinte maneira: ZEIS 01 – Povoado Poeirinho,
ZEIS 02 – Casas populares, ZEIS 03 – Lagoa da Barra (vazio urbano para HIS), conforme
delimitado no mapa abaixo, extraído do Plano Diretor.
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Segundo a Lei no 10.257 de 10 de julho de 2001 – Estatuto da Cidade

Esta consultoria elaborou diversos Planos Diretores (PD) em municípios com menos de 50 mil habitantes no interior
do Estado da Bahia. O valor do contrato para elaboração do PD de Água Fria foi de 30 mil reais.
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Figura 41 – Mapa de localização das ZEIS

Fonte: Plano Diretor, Lei Municipal nº 134/2010.

Segundo o Plano Diretor, as ZEIS são caracterizadas da seguinte forma:
As ZEIS 1 são áreas ou porções do território destinadas à recuperação
urbanística, regularização fundiária, produção e manutenção de
habitações de interesse social (artigo 64, Subseção I, Seção II). As ZEIS
2 caracteriza-se por loteamento irregular com população de baixa renda
(artigo 66, subseção II, Seção I). A ZEIS 3 são áreas vagas ou porções do
território destinadas à implantação de programas habitacionais de
interesse social, que deverão ser urbanizadas e dotadas de equipamentos
públicos (ÁGUA FRIA, Lei nº 134 de 23 julho. 2010, artigo 68, subseção
III, Seção II)67.

No âmbito do Diagnóstico do Plano Diretor foram elaborados 15 mapas temáticos do
território da Sede Municipal, sendo relativos a Pavimentação, Energia Elétrica, Equipamentos
Institucionais, Iluminação Pública, Telefonia, Abastecimento de Água, Conflito Viário, Bairros,

67 A ZEIS 1 trata da área denominada Beco da Cisterna, localizada na área norte da sede municipal, povoada em sua
grande maioria por famílias de baixa renda, predominando na área unidades habitacionais com material construtivo de
adobe ou taipa sem revestimento. As ruas do local contam com calçamento, abastecimento de água e energia elétrica e a
principal problemática é o esgoto sanitário a céu aberto. A ZEIS 2 dispõe sobre as “Casas Populares” situada no bairro da
Barra construídas com recursos da Resolução 460 pelo Governo do Estado e apresentam problemas de infraestrutura e
saneamento. Já a ZEIS 3 representa uma área vizinha à ZEIS 2, com terreno plano, sem definição de sistema viário ou
instalação de infraestrutura (ÁGUA FRIA, 2009).

Zoneamento Municipal, Zoneamento da Sede, Uso do Solo, ZEIS, entre outros68. O único
mapa que apresenta o território do município todo é o que localiza as Unidades de Saúde da
Família (Anexo 3). Conforme será apresentado no Capítulo 4, seção 4.1, antes da elaboração do
Plano Diretor, o município de Água Fria não possuía nenhuma base de informação cartográfica
própria. Para tanto, utilizou-se do Mapa Municipal Estatístico fornecido pelo IBGE. Em seu
capítulo VIII, Seção II, Subseção II que dispõe sobre o Macrozoneamento de Proteção
Ambiental, do território da Sede Municipal, não faz referência ao zoneamento ambiental do
Código de Meio Ambiente e define a Macrozona de Proteção Ambiental que é dividida em 5
zonas: (i) Zona Especial de Mineração; (ii) Zona de Uso Sustentável; (iii) Zona de Parque
Ecológico Municipal; (iv) Áreas de Preservação Permanente – APP; (v) Zona Especial de
Produção Agrícola (art. 62, Subseção II, Seção I, Capitulo VIII). O mapa abaixo apresenta a
delimitação da Zona de Proteção Ambiental.
Figura 42 – Mapa de zoneamento do Plano Diretor Participativo de Água Fria

Fonte: Plano Diretor de Água Fria. Lei Municipal no 134/2010.

Percebe-se que não houve diálogo do Plano Diretor com o Código de Meio Ambiente
no que se refere ao tema do zoneamento ambiental, tampouco foi feito referência ao código
elaborado anteriormente. A delimitação presente no Plano Diretor é limitada, pois apresenta
somente uma área na sede municipal mapeada como Zona de Proteção Ambiental e o restante
68

Ver mapas do anexo 2.

do território que potencialmente apresenta maior necessidade no ordenamento das atividades
que interferem diretamente com o meio ambiente não é caracterizada.
O Plano Diretor de Água Fria segue a tendência evidenciada pela pesquisa de
inadequação da regulamentação dos instrumentos, no que se refere à autoaplicabilidade e a
efetividade dos mesmos.
O Poder Público Municipal, com o objetivo de promover o desenvolvimento
urbano, fica autorizado a utilizar-se de instrumentos jurídicos e administrativos,
tais como:
I - parcelamento, edificação ou utilização compulsório;
II - desapropriação por interesse social, necessidade ou utilidade pública;
III - servidão administrativa;
IV - tombamento de imóveis ou do mobiliário urbano;
V - transferência do direito de construir;
VI - direito de preempção;
VII - outorga onerosa do direito de construir e de alteração de uso;
VIII - operações urbanas consorciadas interligadas;
IX - consórcios imobiliários;
X - concessão de direito real de uso;
XI - concessão de uso especial para fins de moradia;
XII - limitações administrativas;
XIII - instituição de unidades de conservação;
XIV - instituição de Zonas Especiais de Interesse Social – ZEIS;
XV - usucapião especial de imóvel urbano;
XVI - direito de superfície;
XVII - regularização fundiária;
XVIII - Estudo Prévio de Impacto Ambiental – EIA;
XIX - Estudo Prévio de Impacto de Vizinhança – EIV.
XX – Área de Proteção Permanente (ÁGUA FRIA, Lei nº 134 de 23 julho.
2010, artigo 10).

O Plano não comenta nem avalia a pertinência destes instrumentos à dinâmica
territorial local. Do mesmo modo, dispõe sobre uma proposta de Plano Municipal de Redução
de Risco (ÁGUA FRIA, Lei nº 134 de 23 julho. 2010, Título II, Capítulo II, Seção IV, artigos
28, 29 e 30,) que não tem aderência nenhuma ao território.
O primeiro objetivo do Plano de Risco a ser elaborado é “a realização de estudos
técnicos com a finalidade de promover o levantamento, a análise e a proposição de medidas
concretas relativas à redução de riscos associados à encostas e enchentes, presentes em

assentamentos precários” (ÁGUA FRIA, Lei nº 134 de 23 julho. 2010, Título II, Capítulo II,
Seção IV, artigos 29 - grifo nosso). O capitulo II, que dispõe sobre os princípios fundamentais
da Habitação, apresenta as duas principais diretrizes para a promoção da política habitacional, a
saber:
I - incorporar nos programas e projetos decorrentes do Plano Local de
Habitação de Interesse Social, relacionados com assentamentos
precários que apresentam riscos associados a deslizamentos de
encostas ou ocorrência de enchentes, ações e práticas de gestão de
proximidade, compreendendo, entre outras, a autodefesa, a educação
ambiental e a prevenção de risco.
II - estabelecer programas de provisão habitacional para famílias de baixa
renda, moradores de áreas consideradas de risco, famílias ocupantes de
áreas ambientalmente inadequadas e não passíveis de regularização
fundiária. (ÁGUA FRIA, Lei nº 134 de 23 julho. 2010, art. 17, Capitulo
II, Titulo II, grifo nosso).

Cabe registrar que, na visita de campo realizada em outubro de 2012, percorreram-se as
áreas da sede municipal, distrito, povoados e parte da zona rural da cidade, e não foi observada
nenhuma encosta ou situação de relevo minimamente inclinado.
O depoimento da Engenheira Cléa Santos reitera os limites da utilização do Plano
Diretor e do PLHIS pela gestão pública
[...] a história do papel para eles não está enraizada, não significa nada.
Eles fazem porque alguém disse a eles que existe um prazo para fazer.
Mas aquele documento fica ali completamente engavetado. Eles não têm
noção do que está dentro daquele documento (conteúdo), eu digo isso
com segurança, é uma pena.

A decisão dos investimentos em sistema viário, saneamento e produção habitacional
não parte desses planos, tem origem, muitas vezes, na decisão do Prefeito.
Sendo assim, mostra-se limitada a utilização dos instrumentos urbanísticos do Estatuto
da Cidade nesta realidade de municípios, o que é lembrado por Rossella Rossetto
[...] o Estatuto da Cidade tem uma série de instrumentos que são
adequados para a realidade de cidades de porte médio e grande. Para
vários outros municípios não servem, e a gente foi percebendo isso, na
medida em que começamos a aplicar o Estatuto da Cidade, no segundo
ciclo de planos diretores. Então as pessoas que ajudaram a elaborar
(Estatuto da Cidade), na hora que foram aplicar aqueles instrumentos
nos Planos Diretores viram que para a maior parte das cidades estes
instrumentos não cabem, não são adequados69.

O Estatuto da Cidade exige que os planos diretores considerem todo o município,
tanto área urbana como rural (Lei nº 10.257 10 de julho. 2001, artigo 40, parágrafo 2º),
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buscando a integração e a complementaridade entre as atividades desenvolvidas nesses dois
espaços, com vistas ao desenvolvimento socioeconômico do município e do território como
um todo.
Tal orientação implica envolver as propriedades rurais, ao menos aquelas em locais
estratégicos, na fase de leitura socioterritorial do município e na definição de propostas para o
Plano Diretor.
Ao longo de todo o texto do PD de Água Fria, a Lei refere-se à propriedade urbana e
propriedade rural como conceitos já postos e definidos no território. No entanto, o município
não possui Lei de Perímetro Urbano. O art. 54 do Plano Diretor determina que o perímetro
urbano do município seja definido por Lei Específica.
Do ponto de vista da regulação do uso e ocupação do solo, essa exigência é bastante
coerente, dada a dinâmica de crescimento horizontal das cidades, que ocorre convertendo as
terras rurais em urbanas. De um modo geral, essa dinâmica é dirigida pelo parcelamento
clandestino ou irregular de chácaras e glebas rurais. Trata-se da lógica de transformação dos
hectares rurais em metros quadrados urbanos (NAKANO, 2004).
No entanto, percebe-se que a ausência de informações ou mesmo a falta de
entendimento da importância de incluir os espaços rurais no plano diretor, mostra que não está
sendo feito. No Brasil, ainda não existe um cadastro completo, atualizado e acessível das
propriedades agrícolas. O INCRA tampouco possui informação organizada. Além disso, essas
propriedades também não estão registradas nos Cartórios de Registro de Imóveis (NAKANO,
2004).
Seria importante, então, que os planos diretores de municípios com grande extensão
rural pudessem também estabelecer um macrozoneamento para essas áreas, identificando áreas
com solos, topografias, infraestrutura e acessibilidade adequada para as formas de produção
existentes, a agropecuária, a extração vegetal e os usos não agrícolas.
O Plano Diretor não é o instrumento apropriado para o planejamento destes
territórios, inclusive para o planejamento do território rural. Embora o município de Água Fria
tenha cumprido a agenda da reforma urbana, percebe-se que estão ausentes algumas das
principais leis que poderiam ter maior utilidade no contexto dos pequenos municípios com o
objetivo de promover o adequado ordenamento territorial, sendo elas: Lei de Perímetro
Urbano; Lei de Uso e Ocupação do Solo; e Lei de zoneamento para todo o território
municipal, incluindo sede, distrito, povoados e zona rural.
para muitas cidades pequenas, o que você precisa não está nem no
Estatuto da Cidade, você precisa definir o que é perímetro urbano e
perímetro rural. E dentro do perímetro urbano, quando muito, definir o

que é área central e o que é área periférica, pensar em duas ou três
categorias de ocupação e isso é suficiente70.

A Lei de Perímetro Urbano é essencial para estes municípios, considerando seus efeitos
para política tributária aplicável sobre a propriedade urbana e rural. A ausência desta legislação
dificulta conter o espraiamento da cidade e, consequentemente, impõe a necessidade de
extensão das redes de infraestrutura urbana e serviços públicos num contexto em que são
significativas as carências. Além disso, a ausência de estratégia de transição da área rural para a
área urbana promoveria a valorização excessiva da terra e comprometeria a utilização para
agricultura, pesca ou outros usos fontes de geração de renda para parcela da população71
(AKAISHI, 2011).
Por outro lado, a expansão indevida do perímetro urbano sobre áreas em que
predomina produção agrícola pode desestabilizar a atividade produtiva. A tendência de as
propriedades serem fragmentadas, o surgimento de loteamentos e a elevação do preço de
mercado das terras são fatores que influenciam nessa direção (SPAROVEK et al., 2004).
Essa demarcação tem implicação direta no mercado de terras, uma vez que a Lei
Federal nº 6.766 de 19 de dezembro de 1979, dispõe sobre o parcelamento do solo em seu
artigo 3 e estabelece que “o parcelamento do solo só poderá ocorrer em área urbana, de
expansão urbana ou urbanização específica” .
Mesmo não possuindo um arcabouço mínimo no âmbito da política territorial, cabe
reiterar a questão, anteriormente apresentada, de que estes instrumentos, mesmo que presentes,
poderiam se mostrar inócuos, uma vez que o município de Água Fria não exerce o controle
territorial. Não existe a prática da cobrança de IPTU, cujos valores arrecadados são
insignificantes para a receita municipal. Segundo o responsável pelo Departamento de Tributos
da Prefeitura Municipal de Água Fria, Clebson Freitas dos Santos, foram emitidas 2.400 guias
de IPTU no ano de 2012. O Prefeito Municipal, Adailton Nunes de Souza Leão, afirma que “a
principal dificuldade de cobrança de IPTU é a baixa renda da população. As pessoas não
conseguem pagar, é muito difícil”.72
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71A recente Medida Provisória no 547, de 11 out. de 2011, acrescenta o artigo 42-a à Lei Federal no 10.257 de 10 julho.
2001, condicionando os municípios a elaborar o Plano de Expansão Urbana caso queiram incorporar novas áreas ao seu
perímetro urbano. O Plano de Expansão Urbana, que pode estar contido no Plano Diretor, deve possuir itens mínimos
que dialogam com a realidade dos pequenos municípios, como, por exemplo, a demarcação da área de expansão urbana;
delimitação de trechos com restrições à urbanização e sujeitos a controle por ameaça de desastres naturais; definição de
áreas que serão utilizadas para infraestrutura, sistema viário, equipamentos e instalações públicas.
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Para a realidade dos grandes centros urbanos, com alta densidade e escassez e alto
custo de terras, o IPTU possui papel social importante, enquanto um instrumento urbanístico
de controle do preço da terra e da promoção da função social da propriedade na sua disposição
de progressividade do IPTU ao longo do tempo.
A literatura aponta que a questão da tributação da propriedade à luz da discussão
federalista também é controversa. O IPTU cobrado na área urbana é um imposto municipal,
enquanto o ITR cobrado nas áreas rurais é um imposto federal. A necessidade da cooperação
entre os entes federativos para o planejamento territorial se torna ainda mais necessária
(NAKANO, 2004).

O município instituiu o “Código de Obras e Edificações” por meio da Lei
Complementar no 004 de 17 de dezembro de 2001, que em seu artigo 1 estabelece normas para
a elaboração de projetos e execução de obras e instalações, em seus aspectos técnicos,
estruturais e funcionais. Este Código de Obras define parâmetros para apresentação de
projetos; execução e segurança das obras; condições gerais relativas às edificações que dizem
respeito às dimensões adequadas a serem adotadas nos projetos de edificações; e fiscalização,
infrações e penalidades.
É evidente que o texto deste Código de Obras e Edificações é incorporado da realidade
urbana metropolitana e não se aplica ao município de Água Fria. O Código é excessivamente
detalhado, possui 159 artigos que definem parâmetros edilícios específicos e detalhados,
inclusive regulamentando o uso de elevadores e escadas rolantes (ÁGUA FRIA. Lei
Complementar no 004 de 17 de dezembro de 2001, arts. 104, 105, 106, 107) em uma cidade em
que inexistem edifícios com mais de dois pavimentos.

A elaboração de todas as leis apresentadas acima, exceto o Plano Diretor que foi
elaborado pela OSCIP Direito à Justiça, ficou a cargo do consultor jurídico terceirizado, doutor
Celso Ribeiro Daltro. A Prefeitura Municipal de Água Fria não dispõe de advogado em seu
quadro direto de pessoal.
O consultor é contratado como pessoa física, por Inexigibilidade de Licitação segundo
a referência de “Contratação de serviços especializados de consultoria e assessoria jurídica na

área de direito administrativo no município de Água Fria”, através do processo no 003/2012,
publicado em 02 de janeiro de 2012, vigente por 12 meses e prorrogável.
Este advogado realiza serviços de assessoria à área jurídica do município há mais de 20
anos. Como as gestões destes últimos anos permaneceram com o mesmo grupo político, ele se
mantém como consultor terceirizado.
Pode-se afirmar que ele é peça-chave para entender o funcionamento desta máquina
administrativa. Ele reside e possui a sede de seu escritório de advocacia, Consultad Consultoria,
Assessoria & Advocacia Ltda, em Feira de Santana – município polo da região -, e presta este
mesmo tipo de serviço para todos os municípios pequenos no entorno de Feira de Santana.
Segundo ele mesmo declara, o diferencial do seu serviço com relação aos outros assessores
jurídicos é ser presencial: ele vai ao município uma vez por semana. Além disso, exerce funções
de procurador jurídico do município, já que na Prefeitura não existe Procuradoria Geral,
representando juntamente com o Prefeito ou Secretário de Administração a Prefeitura de Água
Fria em todas as audiências do Tribunal da Justiça do Trabalho (Tribunal Regional do Trabalho
– TRT).
No entanto, não existe decreto que o nomeie como tal. Ele alega que em prefeituras de
cidades pequenas não existe a figura de procurador jurídico nomeado pela Prefeitura, embora
exista esta função, pois isso formalmente impossibilitaria os advogados a exercerem outras
atividades (consultorias e assessorias a outros municípios), e nenhum advogado quer ficar
atrelado a somente uma Prefeitura73.
Além da legislação territorial, este assessor jurídico elaborou todas as leis
administrativas existentes, tais como: Lei que dispõe o Código de Polícia Administrativa do
Município - Lei Complementar no 002, de 20 de dezembro de 2001; Lei que dispõe sobre a
Estrutura Administrativa da Prefeitura Municipal de Água Fria – Lei Complementar no 006, de
15 de dezembro de 2010; Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2012 - Decreto no 037,
de 22 de dezembro de 2011; e Código Tributário – Lei Complementar no 005, de 10 de
dezembro de 2010.

A legislação urbanística do município se mostra limitada, em virtude da não aderência
ao território, a não apropriação do conteúdo das leis pelos técnicos municipais, e ausência de
fiscalização e controle urbano.
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No município não existe a prática de aprovação de projetos e emissão de alvarás de
construção e habite-se. Embora a Prefeitura Municipal não disponha de uma sistematização
sobre a regularidade das construções na cidade, constata-se que cerca de 90%74 está em
situação irregular por conta da situação edilícia ou condição fundiária.
O Cartório de Registro de Imóveis que abrange o município de Água Fria localiza-se
em Irará, município vizinho, e é responsável por toda uma região que compõe diversas
localidades. Segundo informação da escrivã responsável, os registros não são separados por
município, o que dificultou a obtenção do número de imóveis devidamente registrados e
matriculados em Água Fria neste Registro Geral de Imóveis. Conforme informação da mesma
escrivã, as solicitações que são encaminhadas ao CRI não são informatizadas e são mantidas em
pastas em arquivo manual.
As únicas informações existentes na Prefeitura municipal datam do ano de 2008 e 2010,
quando foram concedidos quatro Alvarás de Construção (001/2008 - Torre da Antena da
Operadora de Celular Claro; 002/2008 - Igreja Congregação Cristã do Brasil; 003/2010
Loteamento Pataíba Seguros e 005/2010 – Conjunto Habitacional João Leão de Almeida) e
três ‘habite-se’ foram liberados, sendo um deles a “Assembleia Bíblica de Deus”.
Estes registros não apresentam grande expressividade, mas o município tampouco
possui grande crescimento de moradias na última década. Entre 2000 e 2010, o incremento
populacional é estimado em 1.008 habitantes, segundo Censo IBGE (2000; 2010), o que levaria
à necessidade de produção de 296 moradias na última década, representando 16,2% dos
domicílios na área urbana (que envolve sede municipal e distrito), conforme cálculo baseado
em média de 3,4 habitantes por domicílio do Censo de 2010 para o município de Água Fria. Os
três habite-se e os quatro alvarás de construção emitidos restringem-se ao território da Sede e
Distrito de Pataíba.
Segundo depoimento do técnico municipal responsável pela emissão de alvarás, no
município, “90% das obras são de pequeno porte, e os proprietários não vão atrás de emitir
alvará. São construções informais, do tipo autoconstrução” 75.
Com relação às obras públicas, a título de exemplo, é possível citar o Conjunto
Habitacional Público João Leão de Almeida, que possui alvará de construção, no 005/2010,
cumprindo obrigatoriedade da Caixa Econômica Federal. Foi entregue pela Prefeitura
Municipal em março de 2012. Porém, após um ano da entrega, não possui parcelamento do
solo regularizado, nem ‘habite-se’ concedido.
74 Segundo estimativa de técnicos municipais. SANTOS, Clebson Freitas dos. Informação verbal concedida através de
entrevista por telefone à pesquisadora, na data de 20/10/2012, em São Paulo-SP.
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Nesse sentido, afirma-se que a situação de irregularidade urbanística e edilícia afeta a
grande maioria das construções existentes na cidade. Esta situação de irregularidade não é
objeto de uma política efetiva. De fato, não existe política de controle urbano ou de uso e
ocupação do solo no município.
A partir de 2006, foi criado, pelo Ministério da Fazenda, um sistema informatizado de
cadastramento e gerenciamento de obras – SISOBRA PREF – para fins de fiscalização do
INSS. O Município, por intermédio do órgão competente, deveria fornecer relação de alvarás
para construção civil e documentos de "habite-se" concedidos à Receita Federal76.
A Prefeitura Municipal de Água Fria adota o SISOBRA PREF para emissão de alvarás
e habite-se desde 2009. O técnico responsável pela operação do sistema na prefeitura é o
Diretor de Recursos Humanos e Tributos, Clebson Freitas dos Santos, que possui ensino
médio completo, vinculado à Secretaria de Obras e Serviços Urbanos. Além desta atividade, o
técnico é responsável pela geração de guias de pagamento de taxas e tributos77 e pela aprovação
de novos loteamentos particulares. Além dele, trabalham neste departamento mais duas
pessoas: Adriano Pereira dos Santos Campos, auxiliar administrativo, que possui ensino médio
completo; e Janete Araujo Carvalho, no cargo de fiscal de tributos, que dá suporte na emissão
de guias.
O procedimento padrão para aprovação de loteamentos, segundo Sr. Clebson, é a
seguinte:
[...] a pessoa chega aqui com a planta e com a documentação de
viabilidade técnica da EMBASA (Empresa Baiana de Águas e
Saneamento) para ligação da rede de água e esgoto, de energia elétrica,
entre outras, nós calculamos as taxas, elaboramos o decreto e mandamos
para a câmara aprovar. A análise do projeto fica a cargo da engenheira
Cléa, que analisa e aprova78.

Embora seja um procedimento padrão, só houve um projeto com entrada e aprovação
como loteamento particular dessa forma, em 2010, o Loteamento Pataíba Seguros.
As vantagens do Sistema SISOBRA PREF para as Prefeituras de municípios pequenos
e com limitada capacidade institucional é a possibilidade de ser acessível a eles um sistema
informatizado de cadastro e controle de obras, que além de possibilitar a emissão de
documentos como alvarás e habite-se, pode organizar o banco de dados dos contribuintes de
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IPTU. Isso possibilita aumentar o controle e gerenciamento das obras, e pode aumentar o
potencial arrecadatório do município, além de ser através deste sistema que a Prefeitura deve
obrigatoriamente enviar os relatórios mensais à Receita Federal.
Cabe destacar ainda que a Prefeitura Municipal de Água Fria não possui a prática da
fiscalização das obras particulares em andamento. Em alguns casos, o servidor da Secretaria de
Obras e Serviços Públicos, Reginaldo de Jesus Santos, fiscaliza as obras existentes na sede, mas
isso ocorre apenas quando existe alguma denúncia ou demanda do Prefeito. Este servidor é
vinculado à Secretaria de Obras e Serviços Públicos e possui a escolaridade da 4ª série do
ensino fundamental, além desta atividade na Prefeitura também realiza serviços como pedreiro
e mestre de obras.

*

*

*

Este capítulo buscou traçar um panorama sobre as condições de gestão do território no
município de Água Fria, mas encontrado também em muitos outros municípios do país. Não
pretendeu esgotar o assunto e tratar de todos os temas relacionados à capacidade de gestão do
território, e sim abordar os principais, com o intuito de refletir sobre as condições das cidades
para gerir a política habitacional, nos moldes da descentralização, que a Política Nacional de
Habitação preconiza.
Nota-se em Água Fria as limitadas condições financeiras do município, a forte
dependência às transferências intergovernamentais e a pouca capacidade de gerar receita
própria, incorporando-se como obstáculos para o financiamento do desenvolvimento urbanoterritorial. Os dados mostraram que o município, assim como a maioria do país, não possui
tradição em investimentos no setor.
Soma-se a isso, a limitada condição técnica para gestão do território. A Prefeitura
dispõe de poucos funcionários com ensino superior completo e com conhecimento efetivo
sobre a temática da habitação. Sendo assim, sustenta-se na atuação das assessorias terceirizadas
– que abrangem uma gama ampla de áreas dentro da administração – para operacionalizar as
ações que competem ao município executar. O lugar da habitação dentro da administração é
incerto, sendo dividido entre os diversos departamentos, com o Prefeito assumindo grande
parte das funções.
O arcabouço regulatório existente no município tem aplicação limitada e não favorece
a gestão apropriada do solo, uma vez que não dialoga com a realidade encontrada e são

centrados na realidade metropolitana. O município cumpriu a agenda institucional da reforma
urbana, elaborou seu Plano Diretor – mesmo estando na categoria de municípios que não tem
a obrigatoriedade. No entanto, não possui leis essenciais como Perímetro Urbano e Lei de Uso
e Ocupação do Solo.

Capítulo 4
Adesão do município de Água Fria ao
Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social

Este capítulo discutirá os limites da ação municipal no campo do planejamento e gestão
habitacional à luz do cenário existente exposto no capitulo anterior, aprofundando o debate
sobre os três instrumentos obrigatórios para adesão ao SNHIS: Fundo, Conselho e Plano de
Habitação; demonstrando de que forma o município de Água Fria tem atuado, na prática, com
estes mecanismos. Em última instância, esta análise permitirá entender a atuação dos
instrumentos de indução vertical, pelo viés do ente federativo ‘da ponta’: o governo local.
O município de Água Fria assinou o Termo de Adesão ao SNHIS em 28/11/2007,
instituiu sua Lei de Criação de Fundo e Conselho Municipal de Habitação em 29/05/2012, e
elaborou seu PLHIS entre 2009 e 2011. No entanto, a 3ª etapa (Estratégia de Ação) ainda está
em aprovação pela CEF79.

O PLHIS de Água Fria foi elaborado pela consultoria OSCIP Direito à Justiça80. Foi
iniciado em agosto de 2009 e sua elaboração foi finalizada em dezembro de 2011. A Prefeitura
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A Organização é responsável pela elaboração de 17 PLHIS de municípios com população até 50 mil habitantes, no
estado da Bahia: Água Fria, Caculé, Conceição do Jacuípe, Coronel João Sá, Guajeru, Itaetê, Itapucuru, Iuiú, Jaguaquara,
Jeremoabo, Malhada, Mirangaba, Nova Soure, Ouriçangas, Palmas do Monte Alto, Piritiba e Serra do Ramalho.
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contou com repasse do Governo Federal de 27.486,50 reais, com contrapartida de 1.500 reais,
totalizando o valor de 28.986,50 reais81.
A elaboração do PLHIS ocorreu simultaneamente ao Plano Diretor, realizado pela
mesma consultoria. Aproveitou-se o diagnóstico urbano-habitacional do Plano Diretor para ser
usado como base do diagnóstico do PLHIS.
A assessoria contratada OSCIP Direito a Justiça contou com a coordenação geral do
advogado Robson Basilio e equipe técnica composta por engenheiro civil; arquiteto e urbanista;
consultor antropólogo; socióloga; gestora da qualidade de saúde e meio ambiente; e uma
advogada.
A indicação da consultoria Direito à Justiça para a Prefeitura de Água Fria aconteceu
através do prefeito de uma cidade próxima, Nova Soure (BA). O responsável pela Consultoria,
Robson Basilio, conta como aconteceu o contato:
[...] elaboramos o Plano Diretor e o PLHIS do município de Nova Soure, e o
Prefeito de lá, que é meu amigo, nos indicou para o Prefeito de Água Fria, que
eram conhecidos. Ele soube que Água Fria tinha recurso já contratado e o
município estava buscando uma consultoria para ajudar. Ele nos levou à cidade,
conversamos com o Prefeito Adailton e acabamos fechando o contrato do
PLHIS e também do Plano Diretor82.

O município aderiu à sistemática de elaboração de PLHIS do Ministério das Cidades
em 2007, ano em que foi contemplado com recursos para viabilização do plano. No entanto, o
gestor da época, Prefeito Manoel Alves dos Santos, não quis executá-lo. O prefeito Adailton
Nunes de Souza Leão, na gestão seguinte, deu continuidade ao processo e iniciou a contratação
do PLHIS, conforme relata:
[...] já conhecia o Robson (de vista) através da UPB (União das
Prefeituras da Bahia). Na época que o conheci ele estava fazendo planos
diretores para municípios com mais de 50 mil habitantes, que era na
época o que a lei exigia. Quando eu conversei com ele para fazer o PD,
já tínhamos o recurso para o PLHIS e contratamos a OSCIP dele para
fazer tanto o PD como o PLHIS. Ainda porque ele é a única pessoa que
faz PLHIS e PD para os municípios aqui na Bahia83.

A CEF, em entrevista realizada com o coordenador da filial de Feira de Santana (BA),
elenca ainda quatro empresas que prestam esse serviço: Omni Consultoria, Agronegócios
81 A distribuição do investimento por etapas se deu da seguinte forma: 5.797,30 reais referentes à Etapa I – Proposta
Metodológica, 14.493,25 reais referentes à Etapa II – Diagnóstico Habitacional, e 8.965,95 reais referentes à Etapa III –
Estratégia de Ação, mantendo a proporção 20%, 50% e 30%.
82 BASILIO, Robson. Informação verbal concedida através de entrevista à pesquisadora, na data de 20/09/2012, em
Natal-RN.

LEÃO, Adailton Nunes de Souza. Informação verbal concedida através de entrevista à pesquisadora, na data de
16/10/2012, em Feira de Santana-BA.

83

Consultoria, Mana Pinho & Associados e Chastine Consultoria. No entanto, afirmam que a
OSCIP Direito a Justiça é a consultoria com mais planos em andamento. Durante a conversa,
foi ressaltada a dificuldade em encontrar empresas capacitadas e qualificadas para elaboração de
PLHIS.

Até 2009, o município de Água Fria nunca havia elaborado um instrumento de
planejamento habitacional. O tema habitação restringia-se à produção de casas e a
responsabilidade não é bem definida entre as secretarias. A Prefeitura não possuía nenhuma
informação sistematizada sobre a questão habitacional. Não se conhecia a dimensão do
problema. Segundo explica a secretária de Ação Social, Mônica Farias, “[...] quando cheguei,
não visualizei nada que fosse voltado para essa área. Havia um cadastro de pessoas que não
tinham casas e só”84.
O responsável pela OSCIP Direito à Justiça afirma:
[...] não havia nenhuma informação sobre necessidades habitacionais em Água
Fria. Todas as pessoas na Prefeitura diziam que existia uma listagem de famílias
que precisavam de casa, mas era o ‘achismo’, nós não recebemos nenhuma
informação pronta. A gente perguntava: ‘tem alguma lista de famílias?’, e eles
falavam: ‘temos sim, está tudo cadastrado, vou mandar buscar’, ninguém nunca
entregou nada para gente, mas sabíamos que eles não tinham. Todos os
municípios falam que tem, mas nenhum nunca apresentou nada, então já
imaginávamos. Ou era na base do ‘achismo’ ou então pegavam o CadÚnico e
diziam ‘é isso aqui’ e nem sabiam se essas famílias já tinham sido contempladas
anteriormente ou não85.

No entanto, a secretária de Ação Social conta que, entre 2009 e 2012, elaborou um
questionário denominado: Questionário do CRAS, que tinha como premissa:
[...] abranger a maior parte dos aspectos de uma família, como saúde, educação,
higiene, saneamento, meio ambiente, condições da habitação, cômodos, coleta
de lixo, banheiro, vacina, doenças, deficiências. Toda pessoa que entra no CRAS
deve preencher o formulário. Ao visitarmos uma comunidade também
solicitamos o preenchimento. Contudo, estas informações estão no papel, não
estão em uma planilha eletrônica. Quando Adailton (Prefeito) precisava de
informações sobre domicílios sem banheiros, boa parte ele pediu a mim 86.
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Com relação a informações espacializadas e territorializadas, a Prefeitura de Água Fria
nunca produziu nenhuma base cartográfica própria. Inexiste, no município, mapa da cidade em
que conste levantamento da superfície do território municipal ou planta cadastral, com
representação detalhada de ruas, lotes e edificações.
Cabe registrar que, para o caso de Água Fria, assim como para muitos outros pequenos
municípios em regiões interioranas do país, as imagens aéreas do Programa Google Earth
possuem visualização limitada no nível municipal. As imagens aparecem como grandes borrões
que não permitem nenhuma visualização mais aproximada, conforme mostra a figura 43.
Figura 43 – Imagem aérea do Programa Google Earth

Fonte: Google Earth (2013). Acessado em: 29 mar. 2013.

A única informação cartográfica existente para Água Fria são os mapas municipais
estatísticos produzidos pelo IBGE para todos os municípios do país. Estes são bases
cartográficas elaboradas para os trabalhos de recenseamento e apresentam os limites
municipais, distritais e o conjunto dos setores censitários urbanos e rurais para cada
município87. Existem mapas do ano de 2007 e de 2010. Além do Mapa Municipal Estatístico, o
IBGE também possui para as áreas urbanas, informações mais detalhadas de cada setor
censitário urbano.
Os mapas apresentam os limites e numeração dos setores censitários e distritos, informações de cursos de água,
localidades e vias de transporte, e dados marginais importantes para a localização geográfica do município no contexto do
território nacional. Disponível em: mapas.ibge.gov.br. Acesso em: 29 mar. 2013.
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Figura 44 – Mapa Municipal Estatístico de Água Fria

Fonte: IBGE (2007).

Figura 45 – Mapa da área urbana de Água Fria

Figura 46 – Mapa de um setor
censitário urbano

Fonte: IBGE (2007).

Estes mapas do IBGE, única fonte de informação disponível espacializada, serviram de
base para a elaboração do Diagnóstico do Plano Diretor e PLHIS pela consultoria.

O Plano foi elaborado em três etapas: Proposta Metodológica, Diagnóstico
Habitacional e Estratégia de Ação, aos moldes do que o Guia de Adesão ao SNHIS (BRASIL,
2006) exige. A Proposta metodológica consistiu-se de: caracterização geral do município;
definição da equipe técnica municipal e da consultoria e suas atribuições, prazos e cronograma
das atividades; estratégia de comunicação e mobilização com a população; levantamento das
leis existentes incidentes no município, mecanismos institucionais de participação e controle
social das políticas urbanas; identificação dos atores sociais; e as atividades de pactuação da
proposta metodológica com a população.
O Diagnóstico Habitacional envolveu: contextualização do município, com sua
inserção regional e levantamento de informações do município; levantamento da evolução
urbana, atores sociais e suas capacidades, condições institucionais e administrativas, marcos
regulatórios e legais; e oferta habitacional pública das três esferas de governo.

A caracterização dos assentamentos precários no âmbito do PLHIS envolveu
metodologia desenvolvida junto aos Agentes Comunitários de Saúde (ACS), que fazem parte
do Programa Saúde da Família (PSF) do Ministério da Saúde. Este programa opera nos
municípios através de equipes, que se responsabilizam pelo atendimento de no máximo quatro
mil habitantes. As informações geradas nas visitas realizadas pelos ACS são gerenciadas através
do Sistema de Informação de Atenção Básica (SIAB), que fornece dados relativos à saúde e
sobre as características construtivas e o acesso à infraestrutura e serviços urbanos tanto nas
áreas urbanas como rurais.
Através do preenchimento de fichas específicas pelos Agentes Comunitários de Saúde
ou enfermeiros das Equipes de Saúde da Família, são registrados e cadastrados dados sobre as
famílias e de alguns grupos em especial88, além de procedimentos e notificações de saúde. O
que é relevante, para este trabalho, são as informações contidas na Ficha A, ficha de
cadastramento, onde consta: a identificação da família e de seus membros; e a situação da
moradia; e outras informações adicionais, que permitem à equipe de saúde registrar
informações sobre as condições de vida das pessoas e dos domicílios.
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Como gestantes, hipertensos, diabéticos, pacientes com tuberculose, pacientes com hanseníase e crianças.

A área geográfica de atuação de cada agente de saúde, ou seja, de um conjunto de
famílias sob seu acompanhamento, define uma microárea. As informações dos relatórios de
várias microáreas são reunidas nos relatórios das áreas que, por sua vez, geram o relatório geral
do município, que representa a agregação dos dados de todas as áreas/equipes. Esses relatórios
são encaminhados, mensalmente, à Coordenação Regional, que, por sua vez, envia à
Coordenação Estadual do Programa e ao DATASUS. Este gerencia o SIAB.
Na Prefeitura de Água Fria, estas informações do SIAB eram utilizadas apenas pela
Secretaria de Saúde do município, embora os ACS fossem frequentemente chamados para
apoiar outras ações.
Conforme descrito anteriormente, o município não possuía cadastro das habitações
precárias ou diagnóstico das condições de moradia. A única fonte nacional disponível (o Censo
feito pelo IBGE em 2000) estava desatualizada, mas foi utilizada como base cartográfica inicial
para os trabalhos no PLHIS.
No âmbito da elaboração do Diagnóstico Habitacional, os ACS foram envolvidos no
processo. Por meio de oficina, identificaram a poligonal de suas áreas de atuação (microáreas)
nos mapas existentes do IBGE, com o intuito de atualizar a base cartográfica e possibilitar
espacializar as informações das Fichas A.
As oficinas também tinham como objetivo levantar informações sobre as condições de
moradias nas microáreas e sobre a relação moradia e saúde. Para tanto, houve uma capacitação
dos ACS, para nivelar conceitos relacionados com território e com as necessidades
habitacionais.

Figura 47 - Mapa elaborado por um ACS na Oficina do PLHIS

Fonte: Água Fria/Direito a Justiça (2011).

Com estas informações, a consultoria produziu uma base cartográfica digitalizada (em
Autocad) relacionando as informações sobre condições de moradia e as áreas delimitadas pelos
ACS.
Figura 48 – Exemplo de microárea com informações sobre condições de moradia - Água Fria

Fonte: Elaboração da autora, a partir dos dados fornecidos pela OSCIP Direito à Justiça (2011).

É necessário ressaltar, entretanto, que existem dificuldades e limitações que devem ser
tratadas. A primeira delas se relaciona com a utilização dos dados para identificar os
componentes de déficit e de inadequação. Nem todos componentes podem ser identificados,
como a coabitação familiar (involuntária), a inadequação fundiária, assim como não se
consegue levantar as características dos domicílios improvisados. Além disso, para caracterizar
a precariedade neste contexto das pequenas cidades, seria também fundamental identificar a
ausência de banheiro e o regime de posse da terra ou imóvel.
Apesar destas e outras limitações, a metodologia permite identificar os problemas e
carências no território utilizando informações e meios disponíveis nos pequenos municípios e
levantando informações tanto referentes a áreas urbanas, como rurais. Muitos municípios
pequenos apresentam grande extensão territorial e muitos domicílios estão dispersos na zona
rural.
Devido à grande cobertura do PSF nesses municípios e à capilaridade dos ACS, tornase possível alcançar estas regiões pouco acessíveis e buscar informações que não estão
disponíveis de outras formas. Este conhecimento, neste contexto, pode ser especialmente
relevante para a elaboração e para implementação dos programas governamentais na área de
habitação. Esta metodologia é tratada nos seguintes estudos: Denaldi et al. (2012, 2013; 2013a).

Durante o processo de elaboração do PLHIS, a equipe técnica do município de Água
Fria foi responsável basicamente pela articulação com os principais atores necessários ao
desenvolvimento das atividades, cujas ações tratavam principalmente de: mobilização dos
agentes de saúde, organização das atividades com os alunos das escolas, especificamente no
Plano Diretor, e disponibilização da infraestrutura para a realização das reuniões.
A equipe técnica municipal envolvida na elaboração do PLHIS consistia em duas
assistentes sociais, a secretária de Educação, Djenane de Almeida Carneiro, o secretário de
Administração e Finanças, Carlos Carneiro Ribeiro, a secretária de Saúde, Simone Cerqueira
Martins e a de Ação Social, Monica Dantas Farias, coordenadora do PLHIS.
A secretária de Ação Social, Monica Farias, era responsável pela articulação e
mobilização das atividades que envolviam a população e a disponibilização de informações à
Consultoria. Segundo o consultor Robson Basilio, ela contava com a ajuda das duas assistentes
sociais de sua Secretaria para essas atividades:
[...] na verdade ela só mandava ‘rodar’ os convites que a gente enviava a ela.
Falávamos para ela entregar, ela colocava uma faixa na rua, ela só organizava a

parte física (viabilizava o espaço para as reuniões), não era de mobilizar, fazia o
trivial mesmo89.

A secretária de Educação, Djenane Carneiro, foi envolvida no PLHIS e no Plano
Diretor, elaborados ao mesmo tempo, por conta da discussão do diagnóstico do PD nas
escolas.
As crianças faziam teatro e realizávamos oficinas em cada comunidade. A
Prefeitura abraçou essa causa, passou o conteúdo como uma disciplina na escola
para as crianças, e nas reuniões, as crianças apresentavam o que tinham
aprendido sobre cidade, habitação e nesses eventos já se faziam as reuniões
comunitárias regionais90.

O secretário de Administração e Finanças, Carlos Ribeiro, participou de todas as
reuniões do Plano Diretor e PLHIS. Porém, sua atividade durante o processo consistiu em
acompanhar a consultoria durante as visitas de campo pelos povoados e zona rural da cidade.
Eventualmente, era acompanhado também por algum vereador ligado ao Prefeito. Robson
Basilio relata:
Ele nos levou para conhecer o município. Na verdade foi um guia, nos levou em
cada localidade, visitamos todos os povoados e o distrito. Tivemos bastante o
apoio da Prefeitura, não é em todas as cidades que conseguimos fazer essa visita
de reconhecimento. Adailton (Prefeito) liberou o secretário de administração ou
um vereador para nos levarem. Eles pegavam o carro deles, colocavam a gente
dentro e rodávamos, fazíamos entrevistas, tirávamos fotos, etc 91.

Nesse sentido, o envolvimento da Prefeitura na elaboração do PLHIS consistiu em
apoio e suporte à consultoria para as atividades realizadas no município. Todos os integrantes
da equipe técnica municipal, bem como o Prefeito Municipal, Adailton Nunes Leão,
participaram das reuniões comunitárias e da Audiência Pública final de apresentação do PLHIS
para a população.
Contudo, não houve contribuição da parte deles sobre o conteúdo do Plano ou
discussões e divergências durante sua elaboração.
Por exemplo, na etapa de diagnóstico, nós terminávamos o trabalho e
apresentávamos para eles, tentávamos discutir. Eles concordavam com tudo,
sem ‘pestanejar’. Às vezes a gente perguntava: não tem nada errado não? Não, é
isso é ai mesmo. Mas vocês têm esses dados? Não. Então como você pode dizer
que é isso mesmo? Porque a gente conhece a cidade, é isso mesmo. Nunca
discordaram de nada. Na estratégia de ação foi a mesma coisa. Quando foram
89 BASILIO, Robson. Informação verbal concedida através de entrevista à pesquisadora, na data de 20/09/2012, em
Natal-RN.
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apresentados valores, eles abriram a boca, arregalaram os olhos, mas
concordaram92.

Nenhum dos técnicos da equipe de elaboração tinha conhecimento prévio sobre o
papel e a função do PLHIS e tampouco fizeram o curso a distância: “Planos Locais de
Habitação de Interesse Social”, do Ministério das Cidades. O trabalho da Consultoria na
elaboração do Plano ajudou a orientá-los segundo afirmação da coordenadora do PLHIS,
Monica:
[...] o PLHIS fez o levantamento das demandas do município, tanto da parte da
estrutura administrativa, quanto da parte populacional”. Além de publicizar e
divulgar as ações habitacionais do município, ”hoje nós temos a possibilidade de
abrir um cadastro para as pessoas interessadas, elas sabem da existência dessa
possibilidade (independente do nível de renda), elas vão até a Secretaria de Ação
Social se informar.93

A elaboração de todos os conteúdos do plano ficou a cargo da consultoria contratada.
A equipe técnica municipal tomou conhecimento dos temas definidos somente nas reuniões
comunitárias, juntamente com a população.
Cabe registrar ainda que não houve participação do Governo do Estado da Bahia em
nenhuma das etapas, segundo depoimento do prefeito e da OSCIP Direito à Justiça. Robson
Basilio relatou:
[...] solicitamos à eles (SH/SEDUR) tudo o que você possa imaginar. Pedimos
auxilio técnico, informações sobre dados municipais de Água Fria, apoio
financeiro para complementar o recurso (que era muito baixo), interferência
junto a CAIXA para acelerar os processos 94.

A Superintendência de Planejamento Habitacional da Secretaria de Desenvolvimento
Urbano do Governo do Estado da Bahia recorria à OSCIP Direito à Justiça para obter
informações sobre os municípios que já haviam concluído o PLHIS, para orientar a condução
de suas atividades com os municípios do Estado95.
Todos os trâmites burocráticos que cabiam à Prefeitura de Água Fria, junto à CEF,
ficavam sob os cuidados da OSCIP. Para a liberação de pagamento dos produtos, a OSCIP
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elaborava os ofícios endereçados à CEF e enviavam ao município, para que o Prefeito assinasse
e remetesse ao destino.
A análise do conteúdo deste Plano, de responsabilidade da CEF, para efeito de
liberação de pagamento, foi realizada pela consultoria contratada, Lira Consultoria Técnica e
Projetos Ltda, sediada em Salvador. O pagamento da CEF por este serviço terceirizado foi
medido por horas técnicas trabalhadas. O parecer técnico elaborado pela Consultoria foi
excessivamente detalhado com nove laudas contendo a análise de cada um dos tópicos do
plano.

A metodologia utilizada para caracterização da precariedade, descrita anteriormente,
possibilitou aos técnicos municipais um conhecimento mais aprofundado sobre o território em
que atuam. Sobre isso, a secretária de Ação Social do município declara:
eu passei a conhecer o município de Água Fria a partir desse processo, das
reuniões, das discussões. Eu tinha um diagnóstico na minha cabeça, mas era
minha interpretação, entretanto eu constatei muitas coisas e descobri outras que
não nunca tinha nem me atentado96.

No entanto, a elaboração do PLHIS para cumprimento da obrigatoriedade do SNHIS
foi a questão mais relevante para o Prefeito do município. Segundo Adailton, “o que muda para
mim concretamente depois do PLHIS é a possibilidade em conseguir recursos” 97.
Efetivamente, não houve apropriação do conteúdo do plano pela equipe da Prefeitura.
Quando questionados sobre o Déficit Habitacional estimado pelo PLHIS, nem o Prefeito, nem
a Coordenadora do PLHIS e Secretária de Ação Social souberam informar. Os mesmos
desconheciam também o volume de recursos estimado pelo PLHIS para enfrentamento do
problema habitacional do município. A secretária de Ação Social lembra que “foi um número
absurdo. Não me lembro dos valores, mas a Consultoria falou na época quanto era, e lembro
de ter ficado assustada com o volume do recurso”98.
O representante da Consultoria também não soube informar em entrevista a ordem de
grandeza do déficit habitacional. Embora tenha desenvolvido o PLHIS com uma metodologia
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aprimorada que envolveu a comunidade e os agentes de saúde para a confecção de mapas
temáticos, sistematização dos dados de saúde para dimensionamento do déficit, não soube
responder o que o Diagnóstico Habitacional revelou de mais importante para a questão
habitacional.
A posição da Consultoria sobre a possibilidade de ampliar o envolvimento dos ACS
para implementação do PLHIS e ações da política foi realista. O consultor Robson afirma:
[...] na minha visão eles (ACS) não vão fazer nada. Primeiro porque eles estão na
micropolítica, não tem poder de decisão, de mudança, o poder é centralizado na
figura do prefeito. Por mais que um secretário, um filósofo, um estudante, um
doutor, um mestre chegue lá, você não consegue mudar muita coisa, porque é
centralizado na figura do prefeito. Eles já abriram a cabeça de certa forma, mas
ter o poder de mudar qualquer realidade é difícil99.

A secretária de Ação Social assegura que não usa os cadastros do SIAB em sua
secretaria, usa sim o SISVAN (Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional), que é o cadastro
do Programa Bolsa Família. Mas afirma que poderia ser utilizado
[...] o cadastro do SIAB é uma peça fundamental para o funcionamento do
Programa Bolsa Família devido a suas informações. Outra questão é o trabalho
infantil, nós estamos sempre buscando os agentes de saúde a fim de identificar
casos, eles ajudam nessa identificação, no acesso às regiões, povoados mais
remotos de difíceis de acesso. A respeito dos beneficiários dos programas de
habitação, os agentes da saúde participam também, além do Conselho Municipal
de Assistência e Conselho de Habitação, juntos dão preciosas indicações, eles
identificam possíveis famílias beneficiarias do programa 100.

Sobre a possibilidade da próxima gestão implementar o PLHIS, a secretária afirma que
“a equipe que ficará não lembrará, a não ser que seja imposto por alguma política”.

O Fundo Municipal de Habitação (FMH) de Água Fria foi instituído através da Lei
Municipal no 069 de 12 de maio de 2005 e, durante seus sete anos de existência, não foi
BASILIO, Robson. Informação verbal concedida através de entrevista à pesquisadora, na data de 20/09/2012, em
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contabilizado nele nenhum recurso orçamentário destinado a obras habitacionais e de
infraestrutura. Embora o município, de 2009 a 2012, tenha tido somente 2 empreendimentos
habitacionais, nenhum deles teve recurso repassado e gerido pelo FMH. O prefeito Municipal
alega que “não faz sentido a existência deste Fundo para a realidade do município” 101.
As Leis Orçamentárias Anuais (LOAs) de Água Fria de 2011, 2012 e 2013,
disponibilizadas no Diário Oficial do Município102, não possuem previsão orçamentária
destinada ao Fundo de Habitação.
O Estudo Técnico “O atual cenário das políticas do setor habitacional - O Sistema
Nacional de Habitação de Interesse Social – SNHIS” elaborado pela Confederação Nacional de
Municípios (CNM) declara que:
[...] em geral, (as leis de elaboração de planos setoriais) condicionam a
obrigatoriedade de Fundos e Conselhos, sem de fato esses mecanismos estarem
articulados na própria esfera federal para a execução orçamentária. Isso gera um
esvaziamento do objetivo vislumbrado, ao tornar obrigatória a instituição de
planos diante das dificuldades e pendências municipais a cada uma das
obrigatoriedades de Planos, Conselhos e Fundos. (CNM, 2012, p. 23)

A situação acima descrita é constatada em Água Fria. Este instrumento financeiro sofre
um esvaziamento, no sentido em que os poucos programas habitacionais que o município
executa com recursos do Governo Federal não passam pelo orçamento do FMH.
Nesta linha, Arretche et al. (2012) afirmam que a existência de fundo em nível
municipal não tem relação com a efetividade e o sucesso da política existente. Dos municípios
brasileiros, 42,8% apresentaram Fundo Municipal de Habitação em 2009, no entanto, a análise
da trajetória das capacidades administrativas permite afirmar que certos instrumentos são
extintos por novas gestões, marcando a fragilidade e efetividade deste instrumento instituído.
Cabe ainda registrar que a variável ”existência de fundo municipal de habitação”
trabalhada no estudo (ARRETCHE et al., 2012) com base na informação da Munic (Pesquisa
de Informações Básicas Municipais, produzida pelo IBGE) não expressa o funcionamento e a
prática da operação do fundo. A cidade de Água Fria consta neste estudo como município que
possui fundo municipal de habitação. Porém, como visto anteriormente, nunca operou
recursos orçamentários no mesmo. Em vista disso, esta informação precisa ser qualificada de
melhor maneira para compreendermos a real situação dos fundos municipais de habitação no
país.

101 LEÃO, Adailton Nunes de Souza. Informação verbal concedida através de entrevista à pesquisadora, na data de
16/10/2012, em Feira de Santana-BA.
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Disponível em: http://www.pmaguafria.ba.ipmbrasil.org.br/Home.aspx. Acesso em: 05/02/2013

Através da mesma Lei Municipal no 069 de 12 de maio de 2005 que cria o Fundo
Municipal de Habitação, Água Fria instituiu o Conselho-Gestor do Fundo, que, nos termos de
seu Capítulo 4, artigo. 12, o define de caráter permanente e deliberativo, com sessões a cada 60
dias. O Conselho é composto por sete membros efetivos e respectivos suplentes, dos quais três
são representantes do Executivo, um do Legislativo e três representantes da sociedade civil,
sendo que, destes, um representante provém da Associação de Moradores, um representa os
engenheiros atuantes no município, e um é membro do Sindicato Rural de Água Fria (Lei
Municipal no 069 de 12 de maio de 2005, artigo 14).
A pesquisa não conseguiu revelar quem são as pessoas que ocupam estes cargos no
Conselho e como foram recrutadas. A secretária de Ação Social, o prefeito e o secretário de
Administração e Finanças foram entrevistados especificamente com relação a esse tema, mas
não souberam informar.
Cabe registrar que Água Fria não possui engenheiros atuantes no município, o que existe
são construtoras externas, de outras regiões, que realizam obras na cidade.
Se o ‘lugar’ da habitação dentro da administração é incerto, o do Conselho Municipal de
Habitação mais ainda. Segundo depoimento da secretária de Ação Social,
[...] o conselho de habitação era um conselho ‘a parte’, o gestor não colocou na
minha secretaria. Só tive acesso ao Conselho Municipal no período que
coordenei o Plano Diretor e o PLHIS. Porque na verdade, parecia que o
conselho de habitação pertencia à Secretaria de Obras103.

A solicitação das atas das reuniões deste Conselho junto à Prefeitura explicita
claramente esta indefinição. A informação da secretária de Ação Social fornecida à
pesquisadora era de que o município possuía um “Livro de Atas do Conselho de Habitação”.
Este foi solicitado junto a esta Secretaria, mas não foi encontrado. Lá disseram que se não
estivesse na Ação Social, estaria provavelmente na Secretaria de Administração e Finanças. Mas
o Secretário na época, Carlos Ribeiro, alegou que nunca havia visto nenhum Livro do Conselho
de Habitação. A secretária de Ação Social, por sua vez, afirmou não ter levado o livro para a
secretaria dela, pois entendia que para o prefeito o livro de habitação tinha que ficar na
Secretaria de Administração e não na Assistência Social. Para a Secretaria de Obras, onde
incialmente poderia estar localizado, os técnicos que estavam ajudando nesta busca nem
cogitaram solicitar.

103 FARIAS, Monica. Informação verbal concedida através de entrevista à pesquisadora, na data de 17/04/2013, em Feira
de Santana-BA.

Com a mudança na gestão de 2012 para 2013, este livro se perdeu, e as inúmeras
tentativas de obtenção das atas das reuniões deste Conselho foram mal sucedidas. Nenhum
técnico soube localizar o Livro de atas do Conselho de Habitação, nas diversas secretarias da
Prefeitura, durante o período desta pesquisa. Esta experiência evidencia que o Conselho de
Habitação não tem um lugar e, sobretudo, um papel definido.
A secretária de Ação Social afirma que as Audiências Públicas do PLHIS e do Plano
Diretor aconteceram no âmbito das reuniões do Conselho de Habitação. No entanto, as atas da
Audiência Pública final do Plano Diretor, que acorreu no dia 12 de maio de 2010, e da 3ª
Audiência Pública do PLHIS, realizada em 25 de novembro de 2011 [anexo 4], não fazem
nenhuma referência ao Conselho de Habitação. Os participantes que estiveram presentes eram
representantes da sociedade civil ou da Prefeitura Municipal. Na lista de presença dessas
reuniões, ninguém se identificou no campo ”instituição/representatividade” como conselheiro
de habitação.
Em Água Fria, encontra-se número pouco relevante de atores sociais mobilizados e a
demanda de temas a serem tratados é baixa. Segundo depoimento do consultor Robson Basilio,
“em Água Fria não existe nenhuma entidade civil envolvida com habitação. Você tem aquelas
que brigam por habitação, mas elas não desenvolvem nada” 104.
Uma cidade que cresceu 1.008 habitantes nos últimos 10 anos (IBGE, 2000 e 2010) e
viabilizou 130 unidades habitacionais em cinco anos não possui um volume significativo de
recursos e projetos a serem discutidos e deliberados no Conselho. Percebe-se que a existência
dele é pro forma.
O prefeito Municipal, Adailton Nunes Leão, reconhece que não há a necessidade da
existência e manutenção deste tipo de conselho específico em um município do porte de Água
Fria,
[...] no fundo o conselho não funciona. Não há remuneração para os
conselheiros e a população não tem interesse em participar. Esta
obrigatoriedade da existência de conselhos setoriais poderia ser vinculada ao
porte do município105

.
O PLHIS de Água Fria, em seu capítulo que dispõe sobre atores sociais, aponta:
o município de Água Fria nunca incentivou ações que visam promover a
autonomia, o protagonismo social e o desenvolvimento da população, mediante
a abordagem dos seguintes temas: mobilização e organização comunitária,

104 BASILIO, Robson. Informação verbal concedida através de entrevista à pesquisadora, na data de 20/09/2012, em
Natal-RN.
105 LEÃO, Adailton Nunes de Souza. Informação verbal concedida através de entrevista à pesquisadora, na data de
16/10/2012, em Feira de Santana-BA.

educação sanitária e ambiental e geração de trabalho e renda. (AGUA
FRIA/DIREITO À JUSTIÇA, 2011, p. 29).

O Conselho de Habitação sem recursos é evidentemente um instrumento
enfraquecido. A literatura aponta que em muitos casos, onde o Conselho não tem a decisão
pela alocação de recursos, estes perdem seu sentido e assumem função mais técnica de
discussões sobre legislação, instrumentos e normativas e ganham também um caráter
fiscalizador e de denuncias, reforçando seu viés tecnocrático (CYMBALISTA, 2000). No caso
de Água Fria, não existe nem esse tipo de discussão.
É evidente que muitos interesses estão em jogo na cidade, sobretudo os que se referem
à ocupação do solo e propriedades particulares, mas os espaços de disputa desses interesses
estão fora dos Conselhos.
A sociedade civil tem limitada compreensão do significado dos conselhos e de que os
conselheiros representam seus interesses. Aparentemente, parece não existir interesse coletivo,
mas sim reivindicações pessoais e pontuais, que são muito recorrentes.
[...] existe bastante a abordagem individual aos secretários e Prefeito, muito
comum na porta da Prefeitura, pessoas alegando que não tem uma casa, ou
outras que vão individualmente na Secretaria de Ação Social fazer a
solicitação106.

Este instrumento de participação popular tem sua efetividade limitada e não se mostra
estar caminhando no sentido de inverter relações clientelistas e de favorecimento entre o
legislativo e os segmentos populares.
Os Conselhos poderiam ter o papel de interceptar o mecanismo de barganha política e
instituir o diálogo público entre o Estado e a sociedade, dificultando os acordos por interesse.
Poderiam ser espaços de publicização das políticas e de capacitação dos movimentos sociais
para o diálogo com o poder público.
Cabe também a reflexão sobre o formato de Conselho mais adequado para os
pequenos municípios. Especialistas apontam que os mais globais e menos compartimentados
poderiam ser uma alternativa.
[...] precisamos ter conselhos mais múltiplos, que não discuta cada questão
setorial separadamente, ou seja, discutir habitação, depois plano diretor, depois
assistência social. São municípios tão pequenos que as pessoas são as mesmas,
então um conselho mais forte e global seria interessante. 107

106 FARIAS, Monica. Informação verbal concedida através de entrevista à pesquisadora, na data de 17/04/2013, em Feira
de Santana-BA.

BONDUKI, Nabil. Informação verbal concedida através de entrevista à pesquisadora, na data de 05/03/2013, em São
Paulo-SP.
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O município de Água Fria possui 14 conselhos setoriais, sendo eles: FUNDEB (Fundo
de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da
Educação), Merenda Escolar, Saúde, Idoso, Direito da Criança e do Adolescente, Assistência
Social, Educação, Política para Mulheres, Controle Social, Habitação, Trabalho Decente,
Segurança Alimentar e Desenvolvimento Sustentável. O que dificulta ainda mais manter a
participação permanente da população.
Além disso, a Secretária de Ação Social, Monica Farias, afirma sobre Água Fria:
[...] a representação da sociedade civil fica comprometida, porque termina
incidindo as mesmas pessoas em vários conselhos. Um município com 15 mil
habitantes não tem tantas pessoas comprometidas e envolvidas com a
participação, articulação e mobilização social 108.

Efetivamente, estes Conselhos setoriais teriam um papel importante se representassem
um controle direto na gestão cotidiana de implementação de um programa específico: atuando
como atores que controlam, fiscalizam, monitoram e decidem. Porém, não é isso que se
observou em campo e nas entrevistas com gestores municipais. Sendo assim, esta experiência
do Conselho de Habitação de Água Fria ilumina os limites do processo participativo e
democrático.
Em muitos casos, os incentivos federais para a criação de conselho municipal de
habitação fomentaram o surgimento deste instrumento. Nos municípios com população até 20
mil habitantes, Arretche et al. (2012) apontam que 29,5% dos municípios que tinham conselho
em 2008 criaram após os incentivos federais.
A instituição do SNHIS é um avanço e um marco institucional importante para o setor
habitacional, objeto de reinvindicação histórica das organizações e movimentos ligados à
reforma urbana. Contudo, a experiência de Água Fria comprova que a resposta dos municípios
ao SNHIS ainda é muito incipiente.
Evidente que certas práticas e culturas do passado estão presentes e ainda pautam as
ações dos governos municipais, principalmente nestes territórios. O caminho para a
implementação de um Sistema Nacional na área de habitação e seu fortalecimento crescente é
árduo e deve ser instituído paulatinamente. No entanto, com o expressivo volume de recursos
investidos na área de habitação nestes últimos anos, a mudança na lógica do planejamento e
gestão do território se torna mais premente.

108 FARIAS, Monica. Informação verbal concedida através de entrevista à pesquisadora, na data de 17/04/2013, em Feira
de Santana-BA.

No período de 2008 a 2012, o município de Água Fria produziu dois empreendimentos
habitacionais: totalizando 130 unidades habitacionais. Os empreendimentos estão localizados
nos dois principais núcleos urbanos da cidade.
Figura 49 – Mapa de localização dos empreendimentos na cidade

Fonte: Elaboração da autora, a partir de base cartográfica do IBGE (2007).

O projeto refere-se à produção de 30 unidades habitacionais para reassentamento de
famílias removidas prioritariamente da área da sede municipal. Inseriu-se no Programa Minha
Casa Minha Vida, na modalidade SUB-50, com o Banco Família Paulista Crédito Imobiliário
Ltda., como agente operador. O empreendimento foi executado pela construtora C&C
Construções e Consultoria. Foi iniciado em setembro de 2010 e encontra-se finalizado com
todas as unidades entregues desde junho de 2012. O valor de investimento total é de 510 mil

reais. Destes 150 mil reais foi investimento estadual. O projeto abrangeu a construção de 30
casas térreas, sendo o custo unitário de cada unidade 17 mil reais109.
Figura 50 – Localização do empreendimento Minha Casa Minha Vida

Fonte: Prefeitura Municipal de Água Fria (2012).

Figura 51 – Foto do empreendimento Minha Casa Minha Vida

Fonte: Autora (2012).
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Dados fornecidos pela Superintendência de Habitação da Secretaria de Desenvolvimento Urbano do Governo do
Estado da Bahia em 14 abr. 2013.

O projeto compreendeu produção de 100 unidades habitacionais, do tipo casa térrea,
destinadas ao reassentamento de famílias removidas em moradias precárias no próprio Distrito
e na Zona Rural. Insere-se no Programa Operações Coletivas da CEF (por meio da Resolução
no 460/518 do Conselho Gestor do FGTS).
O investimento total do empreendimento foi de 850 mil reais, sendo que 150 mil reais
foram investidos pelo Governo do Estado da Bahia, através da SEDUR e 700 mil reais pelo
Governo Federal. A contrapartida do Estado foi para complementar o recurso federal na
produção110.
A Prefeitura ficou responsável pela infraestrutura, trabalho social e regularização
fundiária. A infraestrutura não estava completa até o final desta pesquisa e ainda não havia sido
iniciado o processo de regularização fundiária. O valor unitário de cada unidade habitacional
neste empreendimento é de 8.500 reais.
A infraestrutura instalada encontrada no local é abastecimento de água por rede geral
pública, esgotamento sanitário via fossa séptica, destino de lixo por coleta pública e energia
elétrica instalada. A empresa Cristiane Maria Novaes Moreira Farias – ME elaborou o projeto e
executou as obras do empreendimento.
Houve trabalho técnico social com a população beneficiária, iniciado com o
empreendimento já em execução, mas esta pesquisa não permite avaliar a qualidade do
trabalho.

Informações obtidas através de dados da Superintendência de Habitação da Secretaria de Desenvolvimento Urbano do
Governo do Estado da Bahia, em 16/04/2013
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Figura 52 – Fotos do Conjunto Habitacional João Leão de Almeida

Fonte: Prefeitura Municipal de Água Fria (2012)

Figuras 53 e 54 – Fotos das Unidades Habitacionais

Fonte: Denaldi et al. (2013).

A unidade habitacional compreende cinco cômodos: cozinha, sala, dois quartos e
banheiro. O piso interno é cimentado, a cobertura é de telha, e possui abertura externa em
todos os cômodos.

Figura 55 – Fotos internas da Unidade Habitacional

Fonte: Prefeitura Municipal de Água Fria (2013).

Estes empreendimentos podem ser interpretados como resultados físicos e finais da
ação habitacional municipal, através de programas Federais. Eles estão localizados nas franjas
da malha urbana – em áreas de expansão urbana. A implantação no terreno expõe as
modalidades padronizadas de casas idênticas reproduzidas lado a lado: a identificação do
morador a sua casa acontece, nos dois empreendimentos analisados, pelas cores.
Não foi previsto nenhum espaço para atividades comerciais ou comunitárias, não existe
área de lazer dentro ou próximo aos conjuntos habitacionais e tampouco o paisagismo foi
objeto de preocupação. Estas experiências apresentadas reafirmam o acúmulo de reflexão
crítica acerca da qualidade dos projetos arquitetônicos (FERREIRA et al., 2012; CARDOSO et
al., 2011) nos empreendimentos habitacionais públicos atualmente, e se inserem na discussão
da produção de casas desvinculada da produção de cidade (MARICATO, 2001).

A análise nacional sobre os programas e ações habitacionais acessados pelos
municípios brasileiros realizado por Arretche et al. (2012) aponta que, no período de 2007 e
2008, a ação habitacional mais acessada pelos municípios era a “construção de unidades
habitacionais”, representando 60,7% municípios; seguida de “melhoria de unidades
habitacionais” em 46,7% dos municípios; e ”oferta de material de construção”, em 35,7%.
Curiosamente, com percentuais menos elevados estão ações que não envolvem a
unidade habitacional. Estão presentes, em 24,6% dos municípios, a ”Oferta de lotes”; em
20,4%, a ”Regularização Fundiária”; em 15,5% dos municípios, a “Aquisição de unidades
habitacionais”; e, por fim, em 13,8 % dos municípios, a “Urbanização de Assentamentos
Precários” (ARRETCHE et al., 2012).

Embora o Planhab tenha apresentado proposta clara de produtos habitacionais
diferenciados para cada tipologia de município, na prática o que se vê é o acesso primordial a
programas que envolvem produção habitacional. Arretche et al. (2012) mostram que na Bahia,
em 2007 e 2008, 293 municípios (dos 417 existentes no Estado) tiveram ações de construção
de unidades habitacionais, sendo 225 deles em convênio da Prefeitura com o Governo Federal.
Percebe-se a política habitacional deliberada e indutivamente na produção de habitação de
interesse social.
Um dos principais programas acessados pelos pequenos municípios no estado da Bahia
é o Programa Operações Coletivas, resultado da Resolução do Conselho Gestor do FGTS no
460111, conhecido apenas por Resolução 460. Este programa atendeu muitos municípios no
estado da Bahia. Somente na Regional de Feira de Santana, que abrange 202 municípios,
passaram 177 contratos desde 2005 até o final de 2009112. Outro programa acessado é o Minha
Casa Minha Vida (PMCMV) na modalidade MCMV-SUB 50, que atende exclusivamente
municípios com população até 50 mil habitantes, segundo Portaria Interministerial nº 484 de 28
set. 2009113. Por fim, destaca-se o Programa do PAC nas modalidades de infraestrutura e
saneamento.
Tradicionalmente, a gestão da provisão habitacional nos pequenos municípios tem se
apresentado através de arranjos público-privados, nos quais a articulação era dada com
empreiteiras privadas vinculadas a recursos advindos de emendas parlamentares. Deputados
federais viabilizavam recursos através de emendas para a realização de obras nos municípios, e
a operacionalização e gestão ficava vinculada a uma empresa parceira. No caso de Água Fria,
isto ainda é bastante recorrente. A engenheira Cléa Santos iniciou suas atividades no município
executando obras vinculadas a emendas parlamentares. Segundo ela afirma, “trabalhava para
um deputado”. Depois que o deputado saiu, ela continuou trabalhando no município, mas
tentando implantar outro formato de captação de recursos federais.
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Este Programa concede financiamento habitacional com recursos do FGTS para aquisição de terreno e construção,
aquisição de material de construção para construção/reforma/ampliação ou conclusão de unidade habitacional. É
operacionalizado através de parceria com uma entidade organizadora, que pode ser poder público municipal ou estadual,
companhias de habitação, sindicatos, cooperativas, associações, pessoas jurídicas voltadas à produção de unidades
habitacionais, entre outras.
PEREIRA, Ivanberg Araújo. Informação verbal concedida através de entrevista à pesquisadora, na data de
18/10/2013, em Feira de Santana-BA.
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Portaria Interministerial nº 484 de 28 set. 2009 / MF - Ministério da Fazenda que define as condições necessárias à
implementação do Programa Minha Casa Minha Vida para municípios com população de até 50 mil habitantes. O
MCMV-SUB 50 é operado por duas modalidades distintas do MCMV para municípios acima de 50 mil habitantes: (i)
Produção de empreendimentos habitacionais, composto por múltiplas unidades, em áreas que venham a dispor, ao
término da obra, de infraestrutura básica que permita as ligações domiciliares do sistema de abastecimento de água,
esgotamento sanitário e energia elétrica, acesso por vias públicas e drenagem de águas pluviais, e (ii) Produção de unidades
habitacionais isoladas, através da substituição de unidades isoladas em situação precária de habitabilidade, por meio de
construção de novas moradias, que sejam localizadas em áreas com infraestrutura básica que permita as ligações
domiciliares de sistema de abastecimento de água, esgotamento sanitário e energia elétrica, acesso por vias públicas e
drenagem de águas pluviais. (anexo I, item 8 – Modalidades Operacionais, PI no 484/2009)

No inicio dos anos 2000, os empreendimentos da Resolução 460 também adotavam
este tipo de parceria. Neste novo cenário federal, principalmente após 2005, com Programas do
PAC e PMCMV injetando recursos expressivos no setor, estes arranjos sofreram
transformações, mas continuam dependendo dos agentes privados para serem viabilizados nos
pequenos municípios.
Essas articulações público-privadas tornaram-se frequentes considerando a limitada
coordenação intra e intergovernamental para gerir a política habitacional existente, que tende a
aumentar ainda mais com a fragilidade institucional de governos municipais114.
A falta de coordenação entre os entes federados para gerir a politica habitacional pode
gerar, como apontado pela literatura, competição e conflitos entre os objetivos das ações de
diferentes entes, ao invés de complementaridades (GONÇALVES, 2009).
De um modo geral, a coordenação intragovernamental para a gestão da política
habitacional nos pequenos municípios encontra-se muito limitada. A própria definição de um
espaço institucional de formulação e gestão de programas habitacionais ainda não é clara.
Dentro da administração direta, o setor habitacional pode estar alocado em diferentes setores:
secretaria de Ação Social, Obras, Administração e até mesmo Educação115 e em diversos níveis
na hierarquia: desde secretarias, departamentos, coordenadorias, divisões e gerências, até a um
único técnico responsável pela área habitacional no município, ocorrendo a dispersão das
atividades.
Esta indefinição de espaço institucional para o setor reitera uma modalidade
”privatista” de gestão dos recursos federais para a habitação. No município de Água Fria, por
exemplo, a gestão da provisão habitacional é realizada pelas construtoras e pelas assessorias
terceirizadas, assim como o processo de decisão é transferido a elas. A sistemática da gestão
dos programas de produção habitacional e de infraestrutura em Água Fria fica assim
distribuída: a elaboração do projeto e proposta fica a cargo da construtora que realizará a obra;
a elaboração da documentação jurídica e financeira de acordo com as condicionantes dos
programas é elaborada pelas assessorias terceirizadas (jurídica e contabilidade); a
operacionalização do recurso após a efetivação do contrato fica sob responsabilidade da
consultoria, assim como a execução da obra. À Prefeitura Municipal, compete a
operacionalização das atividades e articulação e contato com esses atores.
Tal estrutura, que será detalhada ao longo desta seção, demonstra a fragilidade
administrativa para gestão das ações no setor habitacional. A Prefeitura de Água Fria possui
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Existem inúmeras discussões sobre os objetivos das instituições públicas e privadas serem distintos. Deixar na mão da
iniciativa privada a tomada de decisão sobre determinantes no uso e gestão do território é uma polêmica que está sendo
tratada amplamente na literatura recente. Sobre isso, ver: SHIMBO (2012), ROYER (2009), CARDOSO (2010).
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Sobre isso ver: FONSECA, AKAISHI, ALVES (2012).

formalmente a Diretoria de Habitação Popular vinculada à Secretaria de Ação Social, e dispõe
também da Diretoria de Obras e Urbanismo vinculada à Secretaria de Obras e Serviços
Públicos.
A alocação do técnico responsável pela área de habitação dentre as Secretarias é algo
controverso. Segundo depoimento do Prefeito Municipal, a diretoria de Habitação Popular
pertencente à Secretaria de Ação Social é de responsabilidade do servidor Reginaldo de Jesus
Santos. No entanto, a informação levantada constata que ele é lotado na Secretaria de Obras e
Serviços Públicos. Este servidor tem como atribuição a fiscalização de obras particulares,
quando demandado pelo prefeito. Possui escolaridade da 4ª série do Ensino Fundamental e
além desta atividade na Prefeitura também realiza serviços como pedreiro e mestre de obras.
Com relação ao tema de planejamento habitacional, o que se verifica no município é
que este assunto foi entendido pela única circunstância da elaboração do PLHIS, e ficou a
cargo da secretária de Ação Social à época, Monica Farias.
Percebe-se, também, que as obras de saneamento e infraestrutura com investimentos
federais e estaduais são geridas exclusivamente por empresa contratada terceirizada, que não
aborda esse tema junto à Secretaria de Obras. As decisões são tomadas diretamente com o
prefeito. Os três convênios estabelecidos com Governo Federal para pavimentação de ruas116
estão sendo gerenciados pela assessoria terceirizada, Criar Engenharia Ltda, de
responsabilidade técnica da Engenheira Cléa Maria Costa Santos, conforme apresentada no
capítulo anterior. Esta empresa é uma das diversas assessorias técnicas terceirizadas contratadas
pela Prefeitura.
A ausência ou a baixa capacidade institucional e técnica dos municípios são também
realçadas como uma limitação, de forma generalizada, por diversos responsáveis pela política
habitacional no âmbito estadual, conforme afirma Gonçalves (2009), citando exemplo de
estados como Mato Grosso do Sul, Piauí, Goiás, Bahia, Rondônia e Rio Grande do Sul. Essas
características são apontadas como um fator que, em muitos casos, dificulta ou inviabiliza,
mesmo existindo recursos federais disponíveis, o acesso dos municípios, por conta própria, a
tais recursos.
A captação de recursos federais e estaduais para projetos habitacionais tem bastante
impacto para os municípios pequenos, pois estes dependem exclusivamente desse aporte de
recursos para viabilizar seus projetos. Conforme exposto no capítulo 3, no caso do município
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de Água Fria, a capacidade de investimento é limitada e extremamente dependente das outras
esferas de governo.
A disponibilização de contrapartida pela parte do governo municipal se torna uma
limitação para captar recursos e, muitas vezes, ao tomar conhecimento de que o Programa
exige contrapartida mínima, o município desiste de apresentar proposta.
Os Seminários Regionais do Planhab já apontavam a necessidade de rever as diretrizes
dessa captação:
[...] necessidade de se simplificar, sem prejuízo do rigor no controle público e na
precisão técnica, o acesso à sistemática e aos procedimentos/requisitos a serem
atendidos por parte de agentes e instâncias executoras dependentes e/ou
interessadas na obtenção de recursos federais. Além disto, pequenos
municípios, movimentos sociais, associações e cooperativas dependem da
ampliação das alternativas de acesso às sistemáticas de programas, pois
as hoje existentes pressupõem recursos tecnológicos e organizacionais
nem sempre acessíveis a estes agentes. (CONSÓRCIO VIA
PÚBLICA/FUPAM-LABHAB/LOGOS ENGENHARIA, 2008, Produto 4, p.
10, grifo nosso)

E esse cenário de captação de recursos se alterou bastante nos últimos anos. Até o
começo da década, era muito comum que os recursos, mesmo que escassos, chegassem aos
municípios pequenos através de emendas parlamentares. Deputados federais que tinham
relação com os grupos políticos municipais conseguiam recursos para os municípios através das
emendas.
A partir de 2008, o Governo Federal criou o Sistema de Gestão de Convênios e
Contratos de Repasses (SICONV) que é a ferramenta para captação de recursos federais pelos
municípios. Todos os programas do Governo Federal são disponibilizados no SICONV para
execução de projetos e atividades de interesse recíproco que envolvam a transferência de
recursos financeiros oriundos do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social da União. O Sistema
apresenta quais programas e modalidade estão disponíveis para os municípios, e o município se
inscreve para apresentar proposta e projeto.
Se por um lado a implantação deste sistema informatizado trouxe agilidade e
transparência aos processos para o Governo Federal; por outro lado, para os municípios –
principalmente os desprovidos de capacidade administrativa e corpo técnico qualificado –,
pode ter trazido dificuldades, uma vez que agora eles têm que contratar projetos e técnicos que
lhe deem o suporte para conseguir captar e operacionalizar o recurso.
Em alguns casos, o recurso do Governo Federal é repassado direto ao Governo do
Estado, porque poucos municípios apresentam todas as certidões regulares para habilitar o
recebimento do mesmo. Assim sendo, não conseguem contratar os projetos.

Os recursos oriundos do PAC, que permitem algumas faltas de certidões, são mais
fáceis de serem captados pelos municípios, ao contrário dos recursos advindos do Orçamento
Geral da União. A engenheira Cléa Santos afirma:
O Governo Federal envia o dinheiro ao Governo do Estado ao invés de enviar
ao município, porque às vezes, o município não tem a regularidade necessária
para receber o recurso. Até o final do ano, ele tem que estar regular com todas
as certidões, mas muitos municípios não conseguem isso. Se você verificar,
pouquíssimos às vezes tem essa regularidade e conseguem contratar 117.

E ela complementa: “O meu trabalho que é pago pelo Governo do Estado, refere-se a
fazer contato com todos estes municípios e coordenar, receber os projetos e unificar, senão a
gente não consegue fechar o processo”.
Especificamente no caso do município de Água Fria, a apresentação de propostas para
captação de recursos federais e estaduais é realizada por meio das empresas privadas: Criar
Construções e Engenharia Ltda e Cristiane Maria Novaes Moreira Farias – ME. Na prática,
estas empresas levam a informação da carteira de projetos federais das áreas de habitação,
saneamento e infraestrutura com recursos disponíveis, que o município tem a possibilidade de
acessar.
Nesta oportunidade, o negócio é fechado entre a Prefeitura e a empresa privada,
seguida pela contratação desta para elaboração da proposta, gerenciamento do contrato de
repasse e execução das obras. Essa prática é vantajosa para a Prefeitura, pois se não houvesse
esse contrato com as empresas privadas, dificilmente teriam acesso às informações dos
recursos intergovernamentais disponíveis, sobretudo de orientações operacionais necessárias à
obtenção do recurso. Por outro lado, é benéfica também para as empresas, por ser uma
maneira informal de “vender o projeto” aos municípios.
Após a aprovação da proposta, começa o fluxo que pode ser considerado o mais crítico
de todo o processo operacional: a elaboração dos projetos. Esta execução, normalmente,
envolve a contratação de serviços de projetos de arquitetura e engenharia.
A captação de recurso para um empreendimento habitacional ou obra de infraestrutura
exige que se apresente um projeto que se enquadre no programa e seja compatível com o
recurso disponível. Conforme descrito anteriormente, a implantação do SICONV trouxe a
regulamentação de normas e procedimentos para esse processo, que tem aumentado as
dificuldades dos municípios pequenos conseguirem captar o recurso disponibilizado.
De modo geral, no Brasil, a cultura de elaboração de projetos ainda não foi absorvida
pelos municípios e poucos têm a consciência da necessidade de um projeto de qualidade que
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verifique a viabilidade econômica, técnica e socioambiental dos empreendimentos. Os valores
para elaboração de projetos técnicos de arquitetura não são contabilizados no montante de
investimento para determinado empreendimento ou obra, o que gera a programação de um
gasto aquém do necessário para a elaboração de projeto adequado à execução da obra, e
consequentemente revisões e reprogramações posteriores.
Especificamente para os municípios pequenos, os valores de mercado para elaboração
de projetos técnicos estão acima do que estes municípios podem pagar. Os gestores, muitas
vezes, ficam receosos em desembolsar estes valores, porque não têm a certeza de que o projeto
será aprovado. Nestes municípios, soma-se também a limitada capacidade financeira para
contratação de técnicos especializados.
A engenheira Cléa Santos aborda a problemática para os municípios menores:
[...] a nossa realidade de projetos é outra. Para uma Prefeitura captar recurso de
R$1,5 milhão, o Prefeito tem que investir R$20 mil em elaboração de projeto.
Ele não investe sem ter a certeza. Ele não vai investir R$ 20, R$30 mil para
colocar o projeto embaixo do braço, ir à Brasília em busca de dinheiro. Ainda
não tem esta concepção e cultura aqui.118

Ela aponta que outra dificuldade no caso destes municípios pequenos é que eles
aportam valores menores em comparação com os municípios de grande porte, no entanto, os
investimentos que têm de fazer com projetos e documentação para a proposta é muito
semelhante. “Eles repassam R$ 200 mil para um município fazer um trabalho que na verdade é
de R$ 20 milhões. Em termos de documentação é a mesma coisa, é terrível”.
Dessa forma, a importância e a necessidade de consultorias terceirizadas cresce, para
garantir que o município não perca o recurso por inadequação do projeto. No entanto, cabe
registrar que a atuação destas empresas junto às Prefeituras, nesse campo, não significa que o
município apresentará um projeto de qualidade. Contudo, traz a garantia de enquadramento do
mesmo no programa. Como exemplo, a Engenheira Cléa Santos valoriza a experiência das
empresas terceirizadas no ramo e declara que “se o Prefeito precisa fazer um projeto de uma
quadra, eu tenho um no meu arquivo pronto. Eu pego o projeto, mando fazer levantamento
topográfico e implanto o projeto no terreno” 119.
Os serviços de projetos e execução de obras, por serem financiados com recursos
públicos, devem seguir a legislação nacional, que se rege à Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993.
No caso de Água Fria, a Prefeitura firma acordo com a assessoria terceirizada R Costa
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Consultoria e Assessoria Ltda, através do processo no 004/2012, por meio de contratação de
pessoa jurídica com notória especialização, que realiza serviços de elaboração de editais para
licitações e contratos. A Prefeitura possui uma Comissão de Licitação, vinculada à Secretaria de
Administração e Finanças, com três servidores: Valmirete Silva das Virgens – presidente da
comissão; Verinaldo Santos Silva Filho – Membro; e Ilaine Cristine Almeida Teixeira –
Membro. Eles são responsáveis por dar os encaminhamentos necessários aos editais e
processos elaborados pela assessoria.
Uma vez contratados os serviços, a sua execução deve ser submetida a um processo
qualificado de gestão – tanto dos contratos, como da fiscalização da qualidade de sua execução.
No Empreendimento de Pataíba (produzido através da Res. CGFGTS no 460), em
Água Fria, a construtora Cristiane Maria Novaes Moreira Farias – ME apresentou proposta ao
prefeito Municipal e, quando o recurso foi aprovado, a empresa foi contratada para executar a
obra e gerenciar o contrato.
No município, todos os contratos de repasse para obras de infraestrutura e habitação
têm o seu acompanhamento realizado por empresas privadas. As atividades, que na teoria, são
incumbências da Prefeitura dentro de um convênio, são, neste caso, terceirizadas. Para isso, a
Criar Construções e Engenharia Ltda, por exemplo, dispõe de cinco funcionários técnicos: um
economista, dois engenheiros, um técnico de edificações e um estagiário. Eles elaboram os
projetos de arquitetura e engenharia, as planilhas de orçamento, fazem a reprogramação na
execução das obras, elaboram os boletins de medições e fazem reuniões com a CEF e as
Prefeituras. Na prática, esta empresa monta uma estrutura administrativa e de pessoal muito
semelhante ao que se encontra em secretarias de Habitação e de Obras em municípios de
grandes centros urbanos ou em empresas gerenciadoras. Dentro desse processo, cabe aos
servidores da Prefeitura operacionalizar apenas tarefas burocráticas.
Na ausência de um órgão ou mesmo de um técnico da administração direta, que exerça
as atribuições estratégicas dessa política setorial, quem promove, implementa e executa a
política no município, definindo prioridades de investimentos e até modelando programas de
provisão habitacional, é a iniciativa privada, por meio das construtoras e assessorias
terceirizadas.
Com relação à localização dos empreendimentos na cidade, em Água Fria, esta decisão
não foi consubstanciada em critérios técnicos ou instrumentos de planejamento existentes. O
município é extremamente carente de informações e dados sistematizados sobre a questão que
envolve domínio, propriedade e titularidade. O assunto será aprofundado na seção seguinte.
No Empreendimento de Pataíba, o terreno era de propriedade de José Carlos de
Oliveira, que foi desapropriado através do Decreto Municipal no 033/2005, homologado no

Judiciário pelo processo no 729781-0/2005, juntamente com outras oito tarefas de terras
localizadas no Distrito de Pataíba. Não é possível extrair análise sobre a adequação da escolha
desta área em conformidade com as diretrizes do Plano Diretor, pois este local não consta do
Macrozoneamento do PD. Ademais, o Distrito de Pataíba não se encontra delimitado nos
mapas do PD e do PLHIS. Nota-se, então, que a escolha para a localização do terreno não
pode nem deve ter seguido orientações desses instrumentos de planejamento.
No caso do outro empreendimento analisado na cidade, localizado na sede municipal,
área territorial que consta nos mapas do PD e PLHIS, tampouco foram seguidas orientações
determinadas por estes instrumentos. O PLHIS, em sua Estratégia de Ação, determinou, como
área vazia apta para construção de HIS, a área de ZEIS 3 (delimitada pelo Plano Diretor),
propriedade privada, terreno vazio inserido na malha urbana, com terreno plano de fácil
construção. Porém, acusou a necessidade de adoção de infraestrutura básica, tal qual:
arruamento, calçamento, energia elétrica, iluminação pública, rede telefônica, abastecimento de
água, rede de esgoto e águas pluviais e coleta de lixo, com área total de 47.763,75m2, localizada
conforme figura abaixo. O PLHIS indica que essa área faz parte do eixo de expansão urbana da
sede municipal (ÁGUA FRIA/DIREITO À JUSTIÇA, 2011).
No entanto, este Conjunto Habitacional (produzido pelo PMCMV) localiza-se no eixo
oposto ao apontado pelo PLHIS, conforme se pode observar na figura abaixo.
Figura 56 – Localização da área apta pelo PLHIS x Localização do Empreendimento MCMV

Área apta para construção
de HIS pelo PLHIS

Empreendimento
MCMV

Fonte: Elaboração a partir de dados da Prefeitura Municipal de Água Fria (2012).

Ao fim do processo de provisão habitacional, a questão jurídico-fundiária dos
empreendimentos habitacionais é uma grande problemática em Água Fria, assim como é
observada no país inteiro.
A regularização fundiária dos dois empreendimentos do município, segundo os
Programas em que se inserem, é de responsabilidade do agente promotor, no caso a Prefeitura
Municipal. No entanto, o município não iniciou o processo de regularização em nenhum dos
casos. No Empreendimento do Distrito de Pataíba, não realizou parcelamento do solo e o
contrato com a CEF ficou paralisado em 99,22% do total (a partir de março de 2012), pois
estava pendente a emissão da Certidão Negativa de Débitos (CND) e do ‘Habite-se’.
A esse respeito, a engenheira Cléa Santos afirma:
A Prefeitura não tem dinheiro para pagar a escritura, tem vários
empreendimentos que a ultima parcela está presa por conta disso. O formato
desses programas exige uma contrapartida muito pesada da parte das prefeituras.
Você tem empreendimentos que terminavam e o prefeito não entrava com a
infraestrutura, porque não tinha o recurso.120

Durante o andamento do processo deste Empreendimento, o município não definiu
critérios para seleção de beneficiários, pois as famílias já haviam sido selecionadas pelo Prefeito
da gestão anterior (2005-2008), quando houve uma distribuição entre as lideranças políticas da
época. Segundo depoimento da secretária de Ação Social, 95% das famílias pertenciam ao
Distrito de Pataíba e 5% pertenciam à Zona Rural. Do total de famílias beneficiadas, 90% eram
chefiadas por mulheres.

*

*

*

A análise da implementação dos instrumentos do SNHIS pelo município de Água Fria
permite explicitar que, embora ele tenha cumprido a agenda institucional do Governo Federal –
elaborando o PLHIS, instituindo fundo e constituindo Conselho –, o município não vem, na
prática, implementando e utilizando estes instrumentos.
O PLHIS, ainda que elaborado de maneira participativa e utilizando metodologia de
caracterização de assentamentos precários que envolveu a participação de outras secretarias e o
trabalho dos ACS, não foi apropriado pelos técnicos municipais. A dificuldade do PLHIS sair
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do papel e ser executado não é uma problemática somente de Água Fria, mas sim da maior
parte dos municípios do país, inclusive daqueles com nível de institucionalização maior
localizados na Região Metropolitana de São Paulo (DENALDI, 2013b).
O processo de elaboração do PLHIS, descrito neste capítulo, também reitera a
dificuldade de implementação posterior do plano. O desenvolvimento de todos os conteúdos
ficaram sob responsabilidade da consultoria contratada. O prefeito e os secretários envolvidos
só tinham conhecimento do que foi produzido juntamente com a população, no momento das
reuniões comunitárias e da audiência pública. Não houve processo de discussão e de definição
de que estratégicas políticas seriam adotadas, inclusive na definição de metas financeiras de
atendimento.
No caso do fundo e do Conselho Municipal de Habitação, verificou-se que eles não
estão em atividade. Nunca houve repasse de recursos orçamentários pelo fundo, desde a sua
criação. Dessa forma, o baixo montante de recursos destinado aos programas habitacionais está
passando fora deste fundo. É consequência, portanto, de que a lógica de repasses fundo a
fundo, preconizada pelo SNHIS, não se encontra em prática.
O conselho de habitação de Água Fria, embora instituído, nunca esteve em
funcionamento. Os gestores municipais não souberam informar quem seriam as pessoas que
ocupam os cargos de representação do conselho segundo o que está definido na Lei. A
multiplicidade de conselhos setoriais na cidade – 14 ao total – enfraquece a participação ativa
da sociedade em todos eles. Em uma cidade do porte de Água Fria, são sempre as mesmas
pessoas que compõe todos estes conselhos e poucos são os temas a serem deliberados. Nesse
sentido, é questionável o formato de conselhos setoriais para esta realidade de cidades.
A análise da implementação da política habitacional em Água Fria demonstra que a
gestão de todo o processo de provisão habitacional é operacionalizado de forma terceirizada. A
atuação das assessorias está presente principalmente na apresentação de propostas para
contratação de recursos, gestão dos contratos de repasse e na medição de produtos para
pagamento das etapas da obra. A elaboração do projeto e execução da obra fica a cargo de
construtora contratada.
Cabe registrar que a atuação destas empresas terceirizadas é relevante no momento em
que se percebe que o município de Água Fria só conseguiu operacionalizar os
empreendimentos habitacionais por meio dos programas federais – embora poucos – com a
ajuda destes profissionais terceirizados. A cidade, por estar em uma rede urbana próxima à
Feira de Santana, acaba contando com a atuação dos profissionais dessa localidade.
Outra questão relevante apresentada é o produto habitacional “unidades habitacionais
novas” como o único tipo de produto acessado pelo município. Sobre ela, é importante

resgatar a reflexão apresentada no capítulo 1, de que o financiamento habitacional existente na
PNH favorece o acesso ao produto “nova moradia” em detrimento de outros que não
envolvem a construção de unidade nova, o qual dialoga mais com a realidade da precariedade
habitacional encontrada – apresentada no capítulo 2.

Considerações Finais
Limites do planejamento e gestão habitacional
em pequenos municípios brasileiros

Estas considerações finais pretendem contribuir para um fechamento analítico,
retomando as questões levantadas nos capítulos anteriores à luz da experiência do município de
Água Fria. Note-se que, apesar de representativo da região do semiárido baiano, nesta pesquisa,
o município de Água Fria é tomado também como um município característico da realidade
das pequenas cidades brasileiras, com os limites que estas apresentam para o enfrentamento da
problemática urbana e habitacional.
Cabe ressaltar ainda, que estas considerações não têm a pretensão de encerrar medidas
para a revisão do quadro atual, mas de apontar os presentes desafios, após quase 10 anos de
instituição da Política Nacional de Habitação e do Sistema Nacional de Habitação, em especial
no que se refere aos pequenos municípios brasileiros.
Trata-se aqui da análise da atual politica nacional de habitação alicerçada no modelo
federalista brasileiro, sobretudo na estrutura descentralizada do Estado promovida pela
Constituição de 1988. O sentido municipalista dentro do discurso da descentralização,
legitimado pela Constituinte, apresenta nova condição para os municípios, que foram elevados
ao statu de entes federados e receberam responsabilidades sobre a prestação de serviços sociais
e repasses de recursos federais e estaduais para sua execução.
Para lidar com esta nova situação, a política urbana e habitacional, diferentemente de
outras áreas, só veio a manifestar traços de uma nova construção institucional no começo dos

anos 2000, quando foi discutido e desenvolvido o Projeto Moradia (INSTITUTO
CIDADANIA, 2002). A concepção do Projeto previa um Sistema Nacional de Habitação, no
qual os municípios e estados poderiam aderir de forma integral ou parcial, de acordo com sua
condição institucional de implementar a política em nível local, e assim receberiam os recursos
repassados por transferências entre os fundos federal, estadual e municipal (BONDUKI, 2013).
Com o início do governo Lula, em 2003, estes traços pareciam concretizar-se. Foi
criado o Ministério das Cidades, que estruturou a atual Política Nacional de Habitação,
promotora da organização do setor através do Sistema Nacional de Habitação (SNH) e a
divisão em dois subsistemas: Sistema Nacional de Habitação de Mercado (SNHM) e o Sistema
Nacional de Habitação de Interesse Social (SNHIS). No entanto, a implementação da PNH
através do SNHIS, passados quase 10 anos, evidenciam algumas rupturas com as ideias
presentes no Projeto Moradia.
A ideia de repasses fundo a fundo, preceito essencial para a estruturação do Sistema,
não foi consolidada. O Relatório de Gestão do FNHIS de 2010 demostra que parcela
significativa de recursos do FNHIS relaciona-se a projetos do PAC e PMCMV, cuja
operacionalização acontece fora do marco do SNHIS, e que, portanto, não necessariamente
atendem às diretrizes de controle social do sistema (BRASIL, 2010c). Dos recursos existentes
no FNHIS em 2010, somente 7% estão vinculados a projetos priorizados pelos conselhos
gestores locais dos fundos de habitação de interesse social (BRASIL, 2010c, p. 10)121.
Teses recentes apontam alguns impasses da política habitacional vigente no país. Eloy
(2013) demonstra que as dificuldades para a implementação da lógica de repasses idealizada no
Projeto Moradia começa no desenho financeiro do FNHIS, que já nasceu fragilizado, para
assumir o papel esboçado. Royer (2009) coloca o momento recente dentro do contexto da
financeirização da política habitacional e Shimbo (2012) demonstra a diminuição do papel do
Estado e o protagonismo do mercado na produção social de habitação.
Gonçalves (2009) aponta o papel indefinido dos governos estaduais dentro da estrutura
da política habitacional, apresentando resultados heterogêneos na implementação da política
por esses entes, fugindo de um padrão e de uma sistemática única. Verifica-se, na prática, a
atuação dos estados – aqueles que possuem recursos – por meio da produção habitacional em
território municipal, não integrado à lógica de repasses do SNHIS. No entanto, seria
importante que os estados tivessem papel mais ativo e próximo aos municípios, sobretudo em
áreas que envolvam apoio ao planejamento e assistência técnica aos governos locais, como
produção de planos, diagnósticos e apoio à gestão dos recursos.
121 Desde o início da operação deste fundo, ele apenas repassa cerca de um bilhão de reais por ano aos estados e
municípios brasileiros (IPEA, 2011).

Outra questão que não foi incorporada à Política habitacional, da forma como foi
idealizada, é a lógica de adesão integral e parcial, que, segundo o Projeto Moradia, considerava
o diferente estágio institucional dos municípios para implementar a política habitacional local.
O balanço atual mostra que dos 5.565 municípios brasileiros, 5.417 estão regulares perante o
SNHIS (BRASIL, 2013), isto é, entregaram o Termo de Adesão ao SNHIS preenchido e
assinado ao Ministério das Cidades. Dessa forma, São Paulo e Água Fria inserem-se igualmente
ao sistema, demonstrando o tratamento análogo despendido aos municípios desde o início do
Projeto.
Participantes desse contexto, os pequenos municípios foram privados de um olhar
diferenciado de acordo com suas especificidades. O processo de elaboração do Planhab não
organizou uma escuta especial para os pequenos municípios. Os seminários regionais trataram
de captar informações e problemas das diversas regiões do país com foco na diversificação de
setores institucionais.
Por outro lado, o Planhab reconheceu a ampla diversidade de municípios através do
estudo técnico intitulado “Caracterização dos Tipos de Municípios”, que cria 11 tipologias de
cidades com base em características das microrregiões do IBGE, dados urbanísticos e
socioeconômicos locais, visando trazer parâmetros para a construção de políticas, programas e
ações regionais diferentes para o setor habitacional. Com base nas tipologias de municípios,
definiram-se produtos habitacionais específicos que dialogavam com cada categoria.
Para os pequenos municípios, abrangidos nas tipologias I, J e K, os produtos
habitacionais indicados não envolvem construção de nova unidade122. No entanto, essas
diferentes tipologias e produtos não foram considerados na implementação da política
habitacional do PMCMV. As tipologias I, J e K, já extrapolaram em mais de 102%, 195% e
378%, respectivamente, as metas do Planhab na produção habitacional com o produto Casa,
em 2012 (KRAUSE, BALBIM & LIMA NETO, 2013).
O município de Água Fria, objeto específico do estudo de caso desta pesquisa,
categorizado como Tipologia J, tem como única modalidade de intervenção no setor
habitacional, de 2009 a 2012, a construção de casas por meio de programas federais. Sendo
assim, nota-se que os programas nacionais não vêm abordando o amplo leque de produtos
habitacionais traçados pelo Planhab. Faz-se importante, neste contexto, proceder a estudos
analíticos sobre o impacto desses conjuntos habitacionais nestes territórios específicos.
Os investimentos significativos a partir do surgimento do PAC e PMCMV elevam a
política habitacional para um novo patamar financeiro, ainda que os dois programas tenham
São especificamente: lote urbanizado; unidade térrea – 20m2 (autogestão com assessoria); unidade de dois pavimentos
– 56m2 (autogestão com assessoria); casa de 40m2 (empreiteira); e casa de 56m2 (empreiteira)
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lógica de financiamentos diferentes. Estes programas podem ser entendidos, à luz da
descentralização da política habitacional, como um vetor que impulsionou a autonomia dos
municípios no setor, pois os dados apontaram que a maior parte dos recursos do PAC
Habitação e Saneamento Integrado está indo diretamente para os municípios (como tomador
do recurso e proponente das ações) em detrimento dos estados123. Isto ratifica as fragilidades
do SNHIS e do processo de transferências de recursos fundo a fundo.
É necessário refletir sobre estas limitações mais gerais do SNHIS e da PNH expostas
acima, que não pretendem esgotar o tema, mas debater as possibilidades de ampliar as
perspectivas de sua consolidação. Os desafios para a consolidação do sistema ficam evidentes,
especialmente quando se analisam as condições de gestão da política habitacional pelos
pequenos municípios.
A análise feita no âmbito desta pesquisa, a partir do caso de Água Fria, ilustra a
escassez de informações territoriais mínimas que possibilitem o tratamento urbanohabitacional, como base cartográfica e planta cadastral, subsídios para o planejamento de
políticas integradas em municípios pequenos no país. Além disso, destaca a inexistência de
arcabouço jurídico institucional municipal mínimo para tratar do ordenamento territorial, tão
comum em cidades brasileiras de pequeno porte.
O Plano Diretor (PD), quando existente, incorpora os instrumentos previstos no
Estatuto das Cidades, mas não dialoga com a realidade desta tipologia de município124. Grande
parte dos instrumentos urbanísticos do Estatuto da Cidade somente se aplica em cidades com
alta e média densidade, mercado de solo altamente especulativo, escassez e alto custo da terra, e
a chamada “urbanização periférica”. Nesses casos, os instrumentos estão direcionados para
reverter o padrão excludente dos mercados imobiliários formais, inibir a retenção especulativa
de imóveis e corrigir as distorções do crescimento urbano. O Parcelamento, Edificação ou
Utilização Compulsórios (PEUC) do solo urbano não edificado e subutilizado, o Imposto
sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) progressivo no tempo, a Outorga
Onerosa do Direito de Construir e o Direito de Preempção são exemplos desses instrumentos.
Esta pesquisa é bastante ilustrativa desta questão. O Plano Diretor de Água Fria
propõe os instrumentos de Parcelamento, Edificação, Utilização Compulsório, Consórcios
Imobiliários, Outorga Onerosa do Direito de Construir, entre outros (Lei Municipal nº 134, de
23 jul. 2010, artigo 10). Propõe também a elaboração de Plano de Risco, para promover a
análise e proposição de medidas concretas para a redução de riscos associados a encostas e
123 Informação presente no 7º Balanço Externo do PAC Habitação e no Resumo de Ações Contratadas em Saneamento
Integrado, fornecidos pelo Governo Federal.
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enchentes presentes em assentamentos precários (Lei Municipal no 134, de 23 jul. 2010, artigo
29, parágrafo 1). A referência é nitidamente de documentos metropolitanos, sendo que o
conteúdo destes planos é fortemente influenciado pelos PDs dessas cidades, fazendo com que
esses instrumentos pouco se apliquem à realidade dos pequenos municípios.
O PD também trata do conceito de urbano como algo amplamente definido. Dentro
deste contexto, a relação rural-urbana é algo mais complexa de definir e está longe da velha
dicotomia entre cidade-campo. O rural e o urbano vêm estabelecendo entre si outra relação e
dinâmicas internas. A caracterização do município de Água Fria, apresentada no Capítulo 2,
mostra que ele possui inúmeros povoados, que são entendidos como pequenos núcleos
urbanos em meio a espaços rurais fora desses centros, onde se encontram escolas, igrejas, ruas
asfaltadas, praças e demais equipamentos e itens de infraestrutura.
O balanço nacional que traz a avaliação dos planos diretores aponta que nem mesmo
os municípios desenvolvidos institucionalmente conseguem aprovar seus planos diretores ou
torná-los autoaplicáveis125. Apesar de dotados de recursos, com segmentos organizados da
sociedade, de posse de canais institucionalizados de participação, esses municípios
desenvolvidos também apresentam dificuldades126.
Já nos pequenos municípios, o que se percebe é que as condições institucionais e de
organização da sociedade inserem-se como um importante limitador.
No caso específico do município de Água Fria, não há pessoal tecnicamente capacitado
para lidar com questões de natureza jurídico-urbanística. Essa função acaba sendo designada a
advogado terceirizado, que elaborou a legislação urbanística existente na cidade, além de todas
as leis administrativas. Tal profissional possui escritório em Feira de Santana e presta assessoria
a todos os municípios pequenos no entorno, visitando as cidades uma vez por semana. Além
disso, exerce funções de procurador jurídico do município, já que na Prefeitura não existe
Procuradoria Geral.
A análise da situação de Água Fria não pode se sustentar na interpretação ingênua,
como bem afirma Maricato (2010), de que as leis e os planos constituem soluções para todos os
problemas na construção de modelos de cidades mais justas e ambientalmente equilibradas,
pois a análise mais aprofundada da realidade de cada cidade permite apontar problemas que são
históricos, culturais e estruturais. A implementação de leis e planos depende muito das
burocracias locais e da correlação de forças no âmbito municipal.
No município de Água Fria não existe a prática de fiscalização e controle urbano.
Também não é conduta corrente a aprovação de projetos, emissão de alvarás, habite-se e
125

Idem.

126

Sobre esta discussão ver: Villaça (2005) e Maricato (2001).

fiscalização de obras. As únicas informações existentes na Prefeitura Municipal revelam que
foram concedidos somente quatro alvarás de construção e três habite-se em toda a história da
cidade, o que evidencia também a limitada condição técnica para gestão do território.
A Prefeitura dispõe de poucos funcionários que tenham ensino superior completo e
com conhecimento efetivo sobre a temática da habitação e do território. O “lugar” da
habitação dentro da administração é incerto, sendo dividido entre os diversos departamentos.
Não existe um único técnico responsável pela área, que fica sob a tutela de vários técnicos e
gestores, com o prefeito assumindo grande parte das funções.
As ações da Prefeitura sustentam-se na atuação das assessorias terceirizadas, que
abrangem uma gama ampla de áreas dentro da administração: (i) jurídico-trabalhista,
administrativa e recursos humanos; (ii) licitações e contratos; (iii) gestão de contratos de
repasses e convênios com governo federal e estadual; (iv) contabilidade para execução
orçamentária; (v) operacionalização do Sistema Integrado de Gestão e Auditoria (SIGA); (vi)
controle interno; e (vii) contabilidade pública.
Cabe destacar o baixo impacto no orçamento municipal para manutenção destas
empresas terceirizadas127. Sendo assim, registra-se a importância de aprimorar e elevar a
qualidade dos serviços prestados para estas atividades.
Se, por um lado, é importante para os municípios pequenos contarem com a prestação
de serviços de consultoria especializada em matéria urbanístico-habitacional, por outro, é
também preciso se pensar em uma reestruturação do sistema habitacional e urbano que dote as
pequenas cidades de profissionais ou funcionários públicos capacitados para tal, de forma
permanente.
A presença de consultores não pode prescindir da existência de funcionários de carreira
capacitados para o planejamento e gestão da política territorial. Ainda que esta observação
pareça ambiciosa, no longo prazo a existência de um sistema urbano-habitacional capilarizado e
enraizado no interior do país depende disso.
A solução dos problemas relativos à formação de condição de gestão do território não
está relacionada intrinsicamente à profissionalização de arquitetos, advogados e engenheiros.
Elas se articulam com a possível e gradual apropriação do entendimento sobre a gestão do
território – e não a de operacionalização da política –, e refere-se à tomada de decisões sobre
quais tipos de recursos serão captados e onde serão alocados.
Cabe registrar que o perfil da burocracia em nível local depende muito da localização
da cidade e sua inserção na rede urbana regional, sendo assim, Água Fria tem condições
127 O valor total anual dos contratos das assessorias terceirizadas representa 2% do orçamento total em 2012 e 15% na
função Administração e Planejamento

privilegiadas por estar localizada a 70 km de Feira de Santana. É sabido que em municípios
mais distantes, onde não se tem uma rede urbana capilarizada, cujos acessos são mais difíceis,
os profissionais terceirizados não chegam.
As condições financeiras dos pequenos municípios são outros fatores que impõem
limitação para a implementação de politicas habitacionais nesses municípios. Conforme se viu
no capitulo 1, os municípios com população até 20 mil habitantes são extremamente
dependentes dos Fundos de Participação dos Municípios (FPM). Em Água Fria, o cenário não
é diferente. As receitas de transferências intergovernamentais, na média entre 2009 e 2012,
somam 97,3% do total de rendimentos do município (ÁGUA FRIA, 2009; 2010; 2011; 2012).
A prefeitura de Água Fria mostra-se muito comprometida com as despesas obrigatórias,
aquelas relacionadas com pessoal e outras despesas correntes, que assumem 93% da
participação do total (ÁGUA FRIA, 2009; 2010; 2011; 2012), restando poucos recursos para
investimentos em políticas locais, além de pouca capacidade de endividamento para buscar
financiamento.
Este cenário apresentado acima, com relação aos aspectos técnico-administrativos e
financeiros e aos marcos regulatórios, expressam algumas das limitações específicas da
realidade dos pequenos municípios, apresentadas a partir do caso de Água Fria. Diante da
situação institucional em nível nacional com a criação do SNHIS, as respostas dos municípios
não vêm sendo as mesmas, constatação abordada no capítulo 4 desta dissertação, que evidencia
uma realidade, a um só tempo, particular e típica. Certamente, existem inúmeras questões a
serem desenvolvidas, de natureza distinta das tratadas aqui, mas de igual importância em
territórios com características diferentes.
Água Fria cumpriu a agenda institucional determinada pela PNH e pelo SNHIS,
criando fundo de habitação, constituindo seu conselho gestor e elaborando seu PLHIS,
entretanto, na prática, o que se vê são dificuldades para implementação destes instrumentos.
Com relação ao PLHIS, percebe-se por meio do balanço realizado pelo Ministério das
Cidades que esta dificuldade não se encontra somente nos pequenos municípios. Do total de
municípios no país, somente 17% conseguiu elaborar seu plano (BRASIL, 2013), o que decorre
da complexidade de sua elaboração, exposta no capitulo 1 desta dissertação. O conteúdo para
elaboração do PLHIS, segundo o Guia de Adesão ao SNHIS (BRASIL, 2006), não preconiza
conteúdos mínimos ou diferenciados de acordo com a diversidade de situações institucionais
encontradas no país. Inclusive, a Caixa Econômica Federal, responsável pela análise e
aprovação dos planos, dispõe de normativa padronizada nacionalmente para a avaliação dos
mesmos.

As dificuldades na elaboração de PLHIS começam pela já citada limitação na
caracterização dos assentamentos precários, uma vez que a precariedade habitacional existente
não se enquadra nos conceitos existentes. Somam-se a essas dificuldades as limitações
relacionadas à disponibilidade de informações nacionais128.
As dificuldades para elaborar o PLHIS são evidentes, mas sua implementação
apresenta-se como um desafio ainda maior. Os técnicos municipais não se apropriaram do
plano, os mesmos não são envolvidos no processo de discussão do conteúdo e das estratégias
adotadas; no caso de Água Fria, participaram somente das oficinas e audiência pública com a
população.
As respostas do município com relação à implementação do Fundo Municipal de
Habitação também expõem limites importantes. Água Fria instituiu fundo local, assim como
87% dos municípios do país até 2012 (BRASIL, 2013), no entanto, a regulamentação deste
instrumento não garantiu seu funcionamento.
Esta não é uma problemática somente de Água Fria ou de municípios pequenos. Os
municípios grandes também não estão operando por meio do fundo de habitação, uma vez que
parcela significativa dos recursos do setor advém do PAC e PMCMV e não estão passando
pelo FNHIS.
A criação de conselhos municipais de habitação também se mostra expressiva no país
após os incentivos federais, o que se percebe pelos 86% dos municípios brasileiros que criaram
lei que os institui até dezembro de 2012 (BRASIL, 2013). No entanto, como afirma a secretária
Nacional de Habitação, muitos municípios criaram este instrumento participativo, mas não os
colocaram em funcionamento. Esta não é uma dificuldade intrínseca às características dos
pequenos

municípios;

os

grandes

e

médios

apresentam

resultados

semelhantes

(MAGALHÃES, 2013).
Um conselho que não delibera pela alocação de recursos se torna uma instância
fragilizada para exercer o papel para o qual foi concebido. Nos municípios de maior porte,
inseridos em regiões metropolitanas, estes Conselhos, muitas vezes, acompanham o
desenvolvimento das ações governamentais. No entanto, Água Fria, com atuação na área
habitacional restrita à construção de 130 unidades em cinco anos, não possui gama extensa de
temas a serem discutidos. Percebe-se, por meio de depoimentos do prefeito e de gestores, que
sua existência é proforma.
A indução federal para criação de Conselhos em diversos setores dificulta ainda mais a
manutenção destes instrumentos nos pequenos municípios. Água Fria possui 14 conselhos
Os dados do IBGE retrabalhados pela Fundação João Pinheiro (FJP) não apresentam informações em nível local para
os municípios com até 20 mil habitantes. Os dados referentes a esses municípios são agregados por microrregiões
geográficas do IBGE.
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setoriais, o que inviabiliza a participação permanente da população. Segundo depoimentos, são
as mesmas pessoas que participam de todos estes Conselhos.
Diante desse cenário, infere-se que o formato mais consistente de Conselhos nestas
cidades deveria envolver as diversas áreas de forma integrada, no modelo de um Conselho da
Cidade, que discuta todas as ações de forma conjunta e inter-setorial. A articulação dos
Conselhos entre as cidades próximas, com realidades semelhantes, também pode contribuir
para a troca de experiências. Essa cooperação fortalece demandas específicas dessas regiões
perante as instâncias superiores.
Evidente que certas práticas do passado estão presentes e ainda pautam as ações dos
governos municipais, principalmente nestes territórios. O caminho para a implementação e o
fortalecimento crescente de um Sistema Nacional na área de habitação é desafiador e deve ser
construído paulatinamente. No entanto, o novo cenário de expressivo volume de recursos
investidos na área de habitação nestes últimos anos, impõe novos desafios, tornando a
mudança na lógica do planejamento e gestão do território mais premente.
O desenvolvimento deste estudo em torno de um município pequeno buscou, por
meio da análise empírica qualitativa, revelar processos e sistematizar informações sobre a
realidade dessas localidades, até então pouco explorada. Diante das dimensões abordadas,
evidenciam-se possibilidades e limites de atuação no setor habitacional, especialmente no que
tange a alternativas emergidas à frente deste cenário cercado de limitações administrativas e
financeiras. A terceirização das atividades relacionadas à gestão e operacionalização das ações
da política territorial em nível municipal, por meio da contratação de assessores técnicos é um
exemplo dessas alternativas, revelado no estudo de caso. No entanto, é necessário mencionar
que o município de Água Fria está circunscrito em uma rede de cidades que não corresponde à
realidade de tantas outras cidades de tamanho semelhante no país. Apesar de pequeno, Água
Fria é um município bem conectado com a rede urbana imediata em que se insere, sobretudo
com a cidade de Feira de Santana, que serve de pólo nessa microrregião. Nesse sentido, se
mostra necessário a produção de estudos que caminhem nesta construção coletiva de
ampliação do conhecimento sobre esta e outras realidades regionais encontradas no país,
inclusive dentro do momento atual de implementação de um sistema nacional.
Percebeu-se que ao longo de quase 10 anos de operacionalização do SNHIS, algumas
ideias preconizadas no inicio – presentes no Projeto Moradia e no Planhab – perderam-se,
demonstrando que sua consolidação efetiva é incerta.
O pacote habitacional que se concretizou através do PMCMV negligenciou o desenho
institucional pretendido. A produção habitacional como prioridade do Governo Federal,
estabelecendo metas quantitativas ambiciosas, não considerou as diversas tipologias de

municípios do país e os produtos habitacionais diferenciados, de acordo com as realidades
distintas entre outras questões. A iniciativa privada passa a ter importante papel e recebe
parcela significativa de recursos oriundos de fundos públicos, fazendo com que a lógica de
transferências fundo a fundo – preconizada no desenho inicial – perdesse seu sentido.
Percebe-se que a implementação dos fundos em nível municipal e estadual depende
muito de uma decisão política do Governo Federal, de operacionalizá-los na forma como o
sistema foi desenhado. No caso da implementação do SNHIS, do qual o FNHIS é parte, ele
deixou de ser prioridade política para o Governo Federal como um todo. Ainda que um grupo
remanescente na Secretaria Nacional de Habitação permaneça na luta pela implementação da
PNH, do Planhab e do SNHIS tais como foram concebidos, há ainda muita resistência para
entender a política urbana e habitacional de uma forma integrada, conforme explicita Maricato
(2012), em análise sobre a interrupção do processo de construção da política urbana no
Governo Lula.
O olhar para os pequenos municípios dentro do SNHIS, foco deste trabalho, permite
perceber que não houve tratamento diferenciado aos municípios, de acordo com o porte
populacional, capacidade institucional e inserção da rede urbana, dentro das exigências e
atribuições estabelecidas. Do total de municípios brasileiros, 97% aderiram ao Sistema
(BRASIL, 2013), o que evidencia, na prática, que a distinção entre adesão integral e parcial –
segundo a lógica inicial – foi colocada de lado.
A diversa capacidade institucional encontrada nos municípios brasileiros é evidente,
apresentando-se como limites significativos para o planejamento e gestão de problemas
territoriais que não são isolados de um território, mas são comuns regionalmente. Seria
importante que o sistema nacional previsse formas de consorciamento ou gestão colaborativa
para pequenos municípios e incentivasse a atuação dos governos estaduais junto aos entes
locais. A realidade dessas cidades é muito diferente daquela das metrópoles do país, mas
mesmo assim, os limites para as cooperações intermunicipais também estão colocados
igualmente às regiões metropolitanas brasileiras (KLINK, 2010).
Faz-se necessário, assim, ampliar as discussões sobre as possibilidades de consolidação
do SNHIS, expondo as fragilidades e as alternativas a este modelo, que não considera a
diversidade de tipologias de municípios e está inserido, sobretudo, no cenário atual de
investimentos no setor, onde a parte majoritária dos recursos não está sendo operacionalizada
nos fundos públicos sob gestão de Conselhos representativos, mas sim através de agentes do
mercado privado.
Este quadro indica a necessidade de debater o papel dos fundos setoriais de habitação,
os limites do planejamento municipal no setor habitacional e o formato que este poderia

assumir. O PLHIS simplificado não é a solução. A ampliação do controle social na elaboração
e execução da política habitacional precisa considerar os diferentes níveis de mobilização da
sociedade. Em última instância, é preciso reavaliar a pertinência do planejamento e da gestão
municipal – que envolve processo de decisão e controle social – serem organizados de forma
setorial nos territórios dos pequenos municípios.
É com esta discussão, sobretudo, que esta dissertação pretendeu contribuir, centrandose na análise dos limites da implementação da Política Nacional de Habitação em pequenos
municípios, através do detalhamento do caso de Água Fria, e apontando alguns caminhos para
uma nova agenda de debates em torno da política habitacional e urbana. Não se pretende com
ele esgotar o tema ou aportar soluções prontas ao debate, mas sim somar-se a outros estudos
que busquem a atualização das discussões e a continuidade da luta por cidades mais justas e
democráticas.
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