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CARTA DO PRESIDENTE

Prezado(a) municipalista,

Idealizado há 18 anos pela Confederação Nacional de Municípios (CNM), 
o projeto Seminários Novos Gestores busca apresentar aos prefeitos as pautas 
correntes que precisam de especial atenção no dia a dia das gestões munici-
pais com o governo federal e com o Congresso Nacional e proporcionar um 
momento de reflexão sobre alguns dos principais desafios que serão enfren-
tados no decorrer de seus mandatos. 

A CNM, nesta Coleção Gestão Pública Municipal, traz ao novo gestor um 
rol de temas que, neste momento, o guiarão e ajudarão no desenvolvimento 
de suas políticas locais. Ao longo de todo o mandato, a Confederação estará ao 
seu lado, apoiando suas iniciativas, orientando os caminhos a serem seguidos 
e principalmente lutando perante o Congresso Nacional e o governo federal 
pela melhoria das relações entre os Entes, por respeito à autonomia dos nos-
sos Municípios e por mais recursos para possibilitar melhores condições de 
vida às nossas populações.

Nesta obra, integrante da Coleção, sob o título Habitação e Planejamento 
Territorial: a importância da atualização das legislações urbanas para o desen-
volvimento o local, o objetivo é orientar o novo gestor sobre as competências, 
obrigatoriedades e sanções dos regramentos urbanísticos na área de habitação 
e planejamento urbano, como uso, ocupação e controle do solo, promoção da 
regularização fundiária, assistência técnica pública em moradia social, plano 
diretor, instrumentos urbanísticos e espaços públicos inclusivos, cadastros 
urbanos, zoneamento urbano e perímetro urbano, municipalização de praias 
urbanas para melhor enfrentar os desafios da gestão urbana municipal. Com 
esse volume, a CNM procura orientar sobre a importância da atualização da 



Glademir Aroldi
Presidente da CNM

legislação urbana para a promoção do desenvolvimento urbano e econômico 
sustentável e ampliação das receitas por meio da implementação dos instru-
mentos urbanísticos e normas edilícias. 

Boa leitura e uma excelente gestão!
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1 AS COMPETÊNCIAS E 
OBRIGATORIEDADES 
DOS ENTES DA 
FEDERAÇÃO: HABITAÇÃO 
E PLANEJAMENTO 
TERRITORIAL

O direito à moradia foi reconhecido como um dos direitos humanos pela 
Organizações das Nações Unidas (ONU) por meio da Declaração Universal dos 
Direitos Humanos, ratificada no ano de 1948. No Brasil, o direito à moradia e 
o direito à cidade são reconhecidos na Constituição Federal.

O reconhecimento desses direitos traz competências e obrigações para 
todos os Entes da Federação para o seu cumprimento. 

Saiba Mais sobre o reconhecimento do direito 
à moradia na esfera internacional e como o 
Brasil ratificou as declarações universais de for-
ma a incorporar na Constituição e respectivas 
legislações correlatadas. Acesse pelo QR Code.

https://unhabitat.org/project/housing-rights
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1.1  A Política Urbana na Constituição Federal de 1988

A aprovação da Constituição Federal de 1988 trouxe em seus arts. 182 
e 183 diretrizes gerais da política urbana. O direito à moradia é assegurado 
em prol do desenvolvimento urbano de maneira implícita. 

O direito à moradia foi reconhecido como um dos direitos sociais e fun-
damentais, incluído na Constituição no rol dos direitos sociais no seu Capítulo 
I, “Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos”, que trata dos direitos e das 
garantias fundamentais referidos nos arts. 5º e 6º da Constituição. 

Veja o que diz a Constituição Federal:

 [...] XI – a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela po-
dendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de 
flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante 
o dia, por determinação judicial;
 [...] XXII – é garantido o direito de propriedade; 
XXIII – a propriedade atenderá a sua função social;
[...] XXIV – a lei estabelecerá o procedimento para desapropria-
ção por necessidade ou utilidade pública, ou por interesse social, 
mediante justa e prévia indenização em dinheiro, ressalvados os 
casos previstos nesta Constituição; 
XXV – no caso de iminente perigo público, a autoridade compe-
tente poderá usar de propriedade particular, assegurada ao pro-
prietário indenização ulterior, se houver dano; 
XXVI – a pequena propriedade rural, assim definida em lei, des-
de que trabalhada pela família, não será objeto de penhora para 
pagamento de débitos decorrentes de sua atividade produtiva, 
dispondo a lei sobre os meios de financiar o seu desenvolvimen-
to. (BRASIL, 1988).

A incorporação do direito à moradia como um dos direitos sociais ex-
pressos na Constituição ocorreu com a aprovação da Proposta de Emenda 
Constitucional (PEC) 26/2000. Com a aprovação da PEC, o direito à moradia 
foi reconhecido como direito fundamental, da mesma maneira que educa-
ção, saúde, alimentação entre outros.

O reconhecimento explícito em nossa Constituição de que todos os in-
divíduos têm direito à moradia impõe de forma direta aos Entes federados a 
obrigação de implementação de políticas e programas habitacionais que as-
segurem o acesso à moradia digna e adequada. Não se trata de uma recomen-
dação e sim de cumprimento obrigatório por todos os Entes da Federação.
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A regulamentação dos arts. 182 e 183 da Constituição por meio da edi-
ção de leis federais possibilitou a edição de normais gerais urbanísticas para 
que Estados e Municípios cumpram os dispositivos da Constituição.

Gestor, é muito importante a clareza das competên-
cias do Município na área de planejamento urbano e 
habitação, para que a prefeitura não legisle de ma-
neira equivocada sobre serviços que não são de sua 
competência, invadindo competência de outros En-
tes, ou disponibilize recursos para o enfrentamento 
de determinada situação, quando na verdade a com-
petência poderá ser do Estado ou da União, onerando 
as receitas próprias do Município.

1.2  União

No campo do direito urbanístico que trata da edição de normas para o 
planejamento urbano e territorial, a legislação é clara ao definir que cabe exclu-
sivamente à União a edição de normas gerais para o desenvolvimento urbano. 
Isto inclui as diretrizes para habitação, normas para o parcelamento e uso do 
solo, regularização fundiária, meio ambiente, resíduos sólidos, saneamento 
básico, telecomunicações, entre outras.

No âmbito das competências comuns, ou seja, aquelas que competem 
a todos os Entes da Federação, está a obrigatoriedade de promover programas 
de construção de moradias e melhorais habitacionais. Aqui, gestor, também 
é sua obrigação aportar contrapartidas e recursos para programas habitacio-
nais. Dito de outro modo, não é obrigação exclusiva da União fomentar ações 
para o enfrentamento do deficit habitacional, essa é uma ação que compete a 
todos os Entes da Federação.



Coleção Gestão Pública Municipal 
Novos Gestores 2021-202414

Saiba Mais! A CNM recomenda a leitura da Cons-
tituição Federal de 1988, dos arts. 21, 23 e 24, 
para saber mais sobre os dispositivos legais que 
competem à União na área de planejamento 
urbano e habitação. Acesse pelo QR Code.

1.3  Estados e Distrito Federal

Cabem aos Estados e ao Distrito Federal as competências na edição de 
normas de direito urbanístico e ordenamento territorial, observada a legislação 
federal. Vale destacar a competência exclusiva dos Estados na instituição de 
regiões metropolitanas para melhor ordenar as funções públicas de interesse 
comum, o que torna compulsória a inserção dos Municípios, considerando os 
aspectos técnicos previstos na legislação estadual e a definição das funções 
públicas de interesse comum. 

A CNM alerta ao gestor que a aprovação da Lei Federal 13.089/2015, 
que instituiu o Estatuto da Metrópole, trouxe alterações ao Estatuto da Cidade 
– Lei 10.257/2001 – e estabeleceu um novo marco regulatório para o planeja-
mento na escala metropolitana ao qual o novo gestor deve estar atento, uma 
vez que tem interface com outras políticas setoriais urbanas. 

1.4  Município

Gestor, as competências do Município na área de planejamento urba-
no estão dispostas no art. 30 da Constituição quando trata da competência 
do Município para o planejamento e controle do uso, do parcelamento e da 
ocupação do solo, processos de licenciamento urbanístico para construção de 
equipamentos comunitários, casas, lojas, prédios, antenas, postes observada 
a legislação federal. 

Portanto, cabe ao Município a edição de leis municipais que discipli-
nem as normas urbanísticas e edilícias sobre parcelamento do uso do solo, 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm
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a delimitação do perímetro urbano, diretrizes para a instalação de antenas, 
construções, a instituição do plano diretor Municipal e a regulamentação dos 
instrumentos urbanísticos, bem como a instituição do IPTU e de taxas. 

Essas competências, quando não cumpridas, po-
dem levar os(as) prefeitos(as) e gestores(as) a res-
ponderem por sanções ou, quando aprovadas em 
desconformidade com a legislação federal, podem 
ser judicializadas e revogadas.
Por isso, é fundamental o conhecimento da legisla-
ção e suas competências. 

A CNM alerta aos novos gestores que, entre as inúmeras normativas 
que versam sobre o direito à moradia, o gestor e sua equipe técnica devem fi-
car atentos às seguintes leis vigentes: 

 y Lei de Parcelamento do Solo Urbano (Lei 6.766/1979);
 y Estatuto da Cidade (Lei 10.257/2001);
 y Estatuto da Metrópole (Lei 10.089/2015);
 y Lei do Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social (SNHIS) 

(Lei 11.124/2005);
 y Lei de Assistência Técnica em Habitação de Interesse Social (Athis) 

(Lei 11.888/2008);
 y O Novo Marco da Regularização Fundiária (Reurb) (Lei 13.465/2017).

Mesmo antes da aprovação da Constituição Federal de 1988, a União 
aprovou a Lei 6.766/1979 para normatizar e melhor ordenar o parcelamen-
to de solo urbano, a qual estabeleceu padrões mínimos e obrigatórios para a 
implementação de loteamentos, equipamentos urbanos e áreas públicas e dis-
ciplinou as responsabilidades dos Entes e dos agentes privados na abertura e 
regulamentação dos loteamentos e desmembramentos. Essa é a principal lei 
que normativa o planejamento e a gestão urbana na esfera local.
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2 FIQUE DE OLHO NAS 
ATUALIZAÇÕES DAS 
LEGISLAÇÕES URBANAS QUE 
IMPACTAM A GESTÃO LOCAL

Considerando o ciclo de 2016-2020, nota-se atualizações importantes 
nas leis federais urbanas, as quais impõem ao novo gestor nesse ciclo 2021-
2024 a necessidade de adequação das normas urbanas locais. Vale destacar 
que nos últimos quatro anos o Brasil atualizou o Estatuto da Metrópole, esta-
beleceu um novo marco de regularização fundiária urbana, rural e de imóveis 
da União, um novo programa habitacional – Casa Verde e Amarela –, um novo 
programa para reabilitação urbana e soluções tecnológicas em desenvolvi-
mento urbano – Pró-Cidades –, além de descontinuar o Programa Minha Casa, 
Minha Vida e o Papel Passado. 

Também ampliou a competência municipal em questões de regulamen-
tação de solo urbano vinculadas à Lei 6.766/1979, permitiu a possibilidade do 
Ente municipal realizar a gestão das praias marítimas urbanas e não urbanas 
por meio da Lei 13.240/2015 e suas portarias e incorporou novos dispositi-
vos no Estatuto da Cidade.

No campo das telecomunicações e do avanço da tecnologia 5G, impõe 
urgência aos Municípios para adequarem suas legislações de parcelamento 
do solo, plano diretor, código de obras para a simplificação de procedimentos, 
licenças e normas urbanísticas para a instalação das infraestruturas de redes 
digitais, ou seja, antenas de telefonia e internet para melhorar a oferta e os 
serviços de telecomunicações, em conformidade ao marco federal das antenas.

Portanto, é imprescindível a atualização das legislações urbanas para 
adequação às normas federais nesse novo ciclo de gestão 2021-2024, o que 
poderá trazer novos investimentos, fomentar soluções inovadoras, fortale-
cer o desenvolvimento sustentável e a qualidade de vida local conectados as 
agendas de desenvolvimento. 
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2.1  Lei de Parcelamento do Solo Urbano 
EMPREGO DIGNO
E CRESCIMENTO
ECONÔMICO

INDÚSTRIA,
INOVAÇÃO E
INFRAESTRUTURA

REDUÇÃO DAS
DESIGUALDADES

CIDADES E
COMUNIDADES
SUSTENTÁVEIS

A Lei 6.766/1979 traz importantes regramentos 
urbanísticos no que tange às diretrizes e normas 
de parcelamento, controle e uso do solo urbano 
no Brasil. A CNM indica aos prefeitos e gestores a 
leitura da Lei 6.766/1979. Acesse pelo QR Code.

A Lei 6.766/1979 trouxe enorme protagonismo aos Municípios na edi-
ção de normas e padrões urbanísticos. A edição de todas as leis que versam 
sobre o direito a moradia, regularização fundiária, normas de uso e controle 
do solo urbano apresenta constante diálogo com a Lei 6.766/1979. 

2.1.1 Faixa não edificável 

A aprovação do Projeto de Lei (PL) 693/2019 pela Câmara dos Deputa-
dos, transformado na Lei 13.913/2019, trouxe nova redação à Lei 6.766/79 
em seu art. 4º, assegurando o direito de permanência de edificações na faixa 
não edificável contígua às faixas de domínio público de rodovias federais, e 
deu maior autonomia ao Município para a redução da extensão dessa faixa 
não edificável por lei municipal.

Os Municípios desde de 2019 podem reduzir a reserva da faixa não 
edificável ao longo das rodovias federais em perímetro urbano em até cinco 
metros. Antes da mudança na lei, os Municípios eram obrigados a cumprir o 
limite de 15 metros de cada lado das rodovias federais para a reserva de fai-
xas não edificáveis.

Na prática, para reduzir a faixa não edificável em perímetro urbano ou 
em área urbanizável das rodovias federais, os Municípios devem alterar a le-
gislação urbana local – que inclui as leis de uso e ocupação do solo ou o plano 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L6766.htm
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diretor –, justificando a relevância urbana, e aprová-la na Câmara de Vereado-
res. Isso garantirá aos moradores ou aos comerciantes desses locais o direito 
de permanência de edificações e a sua inclusão em processos de regularização 
fundiária urbana.

Tais possibilidades de reconhecimento do direito 
à permanência nessas faixas valem apenas para as 
construções e as edificações já existentes e consoli-
dadas considerando os prazos e as condições esta-
belecidos na lei.

1. Essas regras em nada incentivam a ocupação ir-
regular para novas construções às margens de rodo-
vias, e novas ocupações em desconformidade com 
a Lei 6.766/79 e demais normativos.

2. Nas reservas de faixa não edificável em relação às 
águas correntes (rios e córregos) e dormentes (lagos, 
lagoas e açudes) e nas ferrovias permanecem as ve-
dações de 15 metros de cada lado conforme previs-
to na Lei 6.766/1979, sendo importante verificar o 
disciplinamento da matéria na legislação ambiental 
local e federal.

3. Na reserva de faixa não edificável contígua às faixas de domínio nas 
rodovias estaduais, cabe ao gestor verificar as normas na respectiva se-
cretaria de planejamento do Estado.
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2.1.2 Carta geotécnica de aptidão a urbanização

A Lei 12.608/2012 estabelece a Política Nacional de Proteção e Defesa 
Civil (PNPDEC) e trouxe novas obrigatoriedades à Lei de Parcelamento do Solo 
Urbano no que tange à necessidade da carta geotécnica de aptidão à urbani-
zação para aprovação de novos parcelamentos de solo urbano (loteamento e 
desmembramento).

Para aqueles Municípios que possuem áreas suscetíveis a processos 
geológicos ou hidrológicos que podem gerar desastres naturais fica vedada 
a aprovação de projeto de loteamento e desmembramento em áreas de risco 
definidas como não edificáveis previstas no plano diretor.

A carta geotécnica de aptidão à urbanização visa a identificar e classi-
ficar potencialmente as áreas de alto, médio e baixo de perigos e potenciais 
desastres naturais, considerando as caraterísticas físicas do terreno e as ações 
mais adequadas para a edificação das áreas. A carta deve incluir recomendações 
técnicas para novos loteamentos ou desmembramentos alinhadas às ações de 
prevenção de riscos no contexto do planejamento urbano. 

2.2  O Estatuto da Cidade e o plano diretor
ERRADICAÇÃO
DA POBREZA

FOME ZERO BOA SAÚDE
E BEM-ESTAR

EDUCAÇÃO
DE QUALIDADE

IGUALDADE
DE GÊNERO

ÁGUA LIMPA
E SANEAMENTO

ENERGIA
ACESSÍVEL E LIMPA

EMPREGO DIGNO
E CRESCIMENTO
ECONÔMICO

INDÚSTRIA,
INOVAÇÃO E
INFRAESTRUTURA

REDUÇÃO DAS
DESIGUALDADES

CIDADES E
COMUNIDADES
SUSTENTÁVEIS

A Lei 10.257/2001, conhecida como Estatuto da Cidade, estabeleceu 
as diretrizes gerais da política urbana no Brasil, uma vez que regulamentou 
os arts.182 e 183 da Constituição Federal brasileira de 1988. 

A aprovação do Estatuto da Cidade e a regulamentação dos referidos 
artigos da Constituição Federal tratam da competência do Ente municipal 
para a elaboração e o monitoramento da política urbana e a implementação 
dos instrumentos urbanos para garantir a função social da cidade. 
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A aprovação do Estatuto da Cidade trouxe a obrigatoriedade de elabo-
ração do plano diretor, a implementação de uma série de instrumentos urba-
nísticos, jurídicos e tributários para combater a especulação imobiliária, me-
canismos para facilitar a regularização fundiária, espaços públicos inclusivos 
e a implementação da habitação de interesse social bem localizada, além de 
garantir a construção e o controle social da política urbana no Município com 
a participação da sociedade em todas as etapas

O plano diretor é o mais importante instrumento 
da política urbana local no Brasil. Existem Municí-
pios que são obrigados a elaborá-lo e, se não o fize-
rem, estão sujeitos a sanções. Já outros Municípios 
podem elaborar o seu plano sem a obrigatoriedade 
prevista na legislação. 

Exigências para a elaboração do plano diretor:

 y Municípios com mais de 20 mil habitantes;
 y Municípios que estão inseridos em regiões metropolitanas ou aglo-

merações urbanas.
 
Também são obrigados a elaborar o plano diretor, embora não haja pra-

zo estabelecido na lei, os Municípios: 

 y integrantes de áreas de especial interesse turístico, inseridos em 
localidades de influência de empreendimentos ou atividades com 
significativo impacto ambiental de âmbito regional ou nacional;

 y incluídos no Cadastro Nacional de Municípios com áreas de risco a 
desastres.
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Veja se em seu Município o prazo de revisão 
do plano diretor já venceu ou está próximo 
de vencer e adote as medidas sinalizadas pela 
CNM! Acesse pelo QR Code.

2.2.1 Novas obrigações no plano diretor aos Municípios inclusos no 
cadastro de desastres naturais

INDÚSTRIA,
INOVAÇÃO E
INFRAESTRUTURA

CIDADES E
COMUNIDADES
SUSTENTÁVEIS

A aprovação da Lei 12.608/2012 trouxe novos condicionantes ao Esta-
tuto da Cidade (Lei 10.257/2001), instituindo novas diretrizes para elaboração 
ou revisão do plano diretor, a ampliação de perímetro urbano, expansão urba-
na, em especial para Municípios incluídos no Cadastro Nacional de Municípios 
com Áreas de Risco de. Desastres. Para esses, se faz necessária a elaboração de 
cartas de suscetibilidade e geotécnicas para zoneamento e mapeamento das 
áreas suscetíveis e das áreas de risco.

Veja o guia Carta Geotécnicas para Municípios do Instituto de Pesquisas 
Tecnológicas IPT: http://www.ipt.br/publicacoes/62.htm

O objetivo dessas modificações visa ao fortaleci-
mento da gestão urbana de modo a minimizar os 
eventos de desastres e melhor ordenar o territó-
rio do Município – e, neste caso, o plano diretor é o 
principal instrumento de ordenamento do territó-
rio municipal.

http://www.ipt.br/publicacoes/62.htm
https://www.cnm.org.br/biblioteca/download/13693
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Para saber quais são os Municípios incluídos no Cadastro Nacional de 
Municípios com Áreas de Risco de Desastres, acesse o Observatório dos Desas-
tres da CNM: http://www.desastres.cnm.org.br

O cadastro contabiliza 1.601 Municípios sujeitos a riscos de desastres, 
em razão de áreas suscetíveis à ocorrência de deslizamentos de grande impacto, 
inundações bruscas ou processos geológicos ou hidrológicos correlatos. Além 
de atenderem ao conteúdo mínimo obrigatório para a elaboração ou revisão 
do plano diretor, esses 1.601 Municípios também possuem exigências adicio-
nais. Seus respectivos planos diretores deverão dispor de:

 y parâmetros de parcelamento, uso e ocupação do solo, de modo a 
promover a diversidade de usos e a contribuir para a geração de 
emprego e renda;

 y mapeamento contendo as áreas suscetíveis à ocorrência de desliza-
mentos de grande impacto, inundações bruscas ou processos geo-
lógicos ou hidrológicos correlatos;

 y planejamento de ações de intervenção preventiva e realocação de 
população de áreas de risco de desastre;   

 y medidas de drenagem urbana necessárias à prevenção e à mitigação 
de impactos de desastres;    

 y diretrizes para a regularização fundiária de assentamentos urbanos 
irregulares; 

 y previsão de áreas para habitação de interesse social por meio da de-
marcação de zonas especiais de interesse social e de outros instru-
mentos de política urbana, onde o uso habitacional for permitido; 

 y identificação e diretrizes para a preservação e a ocupação das áreas 
verdes municipais, quando for o caso, com vistas à redução da im-
permeabilização das cidades;

 y a identificação e o mapeamento de áreas de risco levarão em conta 
as cartas geotécnicas;          

 y os Municípios enquadrados no inc. VI do art. 41 da Lei 10.257/2001, 
e que não tenham plano diretor aprovado, terão o prazo de cinco anos 
para o seu encaminhamento para aprovação pela Câmara Municipal.

A Política Nacional de Defesa Civil (PNDC) trouxe também novas dire-
trizes para a alteração do perímetro urbano para todos os Municípios e não 

http://www.desastres.cnm.org.br


Coleção Gestão Pública Municipal 
Novos Gestores 2021-2024 23

apenas para os municípios incluídos no cadastro nacional. Essa alteração tem 
como objetivo fortalecer a ampliação ou a restrição de ocupação de áreas de 
forma controlada para minimizar os riscos de desastres.

Para saber mais sobre a Política Nacional de 
Defesa Civil, acesse a publicação elaborada pela 
área de Defesa Civil da CNM

As novas diretrizes para alteração do perímetro urbano podem ser ado-
tadas pelos Municípios por meio de projeto específico, que pode ser dispensado 
caso o plano diretor incorpore suas diretrizes.

Medidas necessárias para alteração do perímetro urbano:

 y demarcação do novo perímetro urbano;
 y delimitação dos trechos com restrição à urbanização e dos trechos su-

jeitos a controle especial em função de ameaça de desastres naturais;
 y definição de diretrizes específicas e de áreas que serão utilizadas para 

infraestrutura, sistema viário, equipamentos e instalações públicas, 
urbanas e sociais;

 y definição de parâmetros de parcelamento, uso e ocupação do solo, de 
modo a promover a diversidade de usos e contribuir para a geração 
de emprego e renda;

 y previsão de áreas para habitação de interesse social por meio da de-
marcação de zonas especiais de interesse social e de outros instru-
mentos de política urbana, quando o uso habitacional for permitido; 

 y definição de mecanismos para garantir a justa distribuição dos ônus 
e benefícios decorrentes do processo de urbanização do território de 
expansão urbana e a recuperação para a coletividade da valorização 
imobiliária resultante da ação do poder público.
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MATERIAL DE APOIO

http://www.capacidades.gov.br
https://www.cnm.org.br/biblioteca/download/1600
https://www.cnm.org.br/biblioteca/download/490
https://www.cnm.org.br/biblioteca/download/2134
https://www.causc.gov.br
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2.2.2 Legislação urbana e as infraestruturas de telecomunicações 
(antenas) 

A CNM chama atenção dos novos gestores no que tange à necessidade 
de revisão da legislação urbana para adequação dos serviços de telecomunica-
ções em razão do avanço das regulamentações do setor de telecomunicações 
para viabilizar a melhoria da conectividade nos Municípios, a operacionali-
zação do serviço 5G e dos serviços inteligentes, mais conhecidos como “In-
ternet das Coisas”.

Fique antenado, municipalista

EMPREGO DIGNO
E CRESCIMENTO
ECONÔMICO

INDÚSTRIA,
INOVAÇÃO E
INFRAESTRUTURA

REDUÇÃO DAS
DESIGUALDADES

CIDADES E
COMUNIDADES
SUSTENTÁVEIS

Com a edição da Lei das Antenas (Lei 13.116/2015) e a regulamenta-
ção do Decreto 10.480/2020, houve modificação no Estatuto da Cidade (Lei 
10.257/2001), cabendo aos Municípios tratamento prioritário nas redes de 
infraestrutura de telecomunicações e adequação das legislações urbanas locais. 

As legislações de parcelamento do solo, perímetro 
urbano, código de obras e plano diretor disciplinam 
localmente procedimentos, zoneamento, licenças e 
normas urbanísticas para a instalação das infraes-
truturas de redes digitais, por exemplo, antenas de 
telefonia e internet para melhorar a oferta e os ser-
viços de telecomunicações.

A adequação das leis urbanas é ponto fundamental para os gestores, 
em especial aqueles que trabalham no dia a dia com legislação urbana e li-
cenciamento urbanístico.
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Em sua maioria, os Municípios possuem leis urba-
nas defasadas que dificultam ou mesmo impedem 
a instalação da infraestrutura de antenas. Portanto, 
no primeiro ano de mandato a Confederação reco-
menda a revisão ou a adequação de planos diretores e 
legislações urbanas em conformidade aos requisitos 
do marco das telecomunicações. Avaliem e discipli-
nem normas urbanísticas locais para simplificar a 
instalação das infraestruturas e flexibilizem normas 
e zoneamento urbano, quando couber, nas áreas pe-
riféricas, em especial aquelas regularizadas. A ausên-
cia de legislação urbana ou a ausência municipal de 
retorno de processos de licenciamento urbanístico 
em até 60 dias não impedirá a instalação de antenas, 
estas podem ser instaladas em caráter provisório. 

 Qual é o procedimento urbanístico para a insta-
lação de antenas em seu Município? 

SE LIGA NA DICA
 y Harmonizar regras dos alvarás e licenças urbanísticas, parâmetros 

e zoneamento urbanísticos.
 y Estabelecer critérios para a instalação em áreas públicas, espaços 

públicos, mobiliário urbano e terrenos privados.
 y Simplificar e adequar os processos administrativos atendendo o 

prazo limite de até 60 dias para análise dos processos, conforme 
exigências da lei federal.
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É proibido que legislações urbanas locais disciplinem 
sobre o limite da exposição humana à radiação não 
ionizante (RNI), apenas a Agência Nacional de Tele-
comunicações (Anatel) disciplina o tema, cabendo 
à legislação local, se for o caso, adotar os limites de 
RNI estabelecidos na norma federal. 

Cabe à prefeitura: 

 y estabelecer as normas urbanísticas e procedimentos de licenciamen-
to urbanístico para a instalação das infraestruturas;

 y solicitar à operadora de serviços de telecomunicações a autorização 
da Anatel para o serviço; 

 y croqui do local a ser instalado o equipamento, com suas respectivas 
dimensões, assinado por profissional habilitado;

 y atestado técnico ou termo de responsabilidade técnica, emitido por 
profissional habilitado, declarando que a totalidade dos índices de 
radiação não ionizantes (RNI) – considerada a soma das emissões de 
radiação de todos os sistemas transmissores em funcionamento das 
pequenas antenas, tecnicamente conhecidas como a Estação Rádio 
Base ou Móvel (ERBs) ou small cells que se pretende instalar – não 
supera os limites máximos de radiação estabelecidos nas normas 
da Anatel;

 y atestado técnico ou termo de responsabilidade técnica, emitido por 
profissional habilitado, atestando que os elementos estruturais dos 
equipamentos que compõem a mini ERB e ERB móvel atendem às 
normas técnicas em vigor.
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2.2.3 Acessibilidade, eficiência energética e sustentabilidade nas 
edificações e espaços públicos 

ENERGIA
ACESSÍVEL E LIMPA

EMPREGO DIGNO
E CRESCIMENTO
ECONÔMICO

INDÚSTRIA,
INOVAÇÃO E
INFRAESTRUTURA

CIDADES E
COMUNIDADES
SUSTENTÁVEIS

 y Acessibilidade
A aprovação da Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência 

(Lei 13.146/2015) alterou o Estatuto da Cidade, com novas exigências aos 
Municípios nos processos de elaboração e revisão do plano diretor, no pla-
nejamento dos espaços públicos, prédios e aprovações de empreendimentos 
para que sejam asseguradas condições de acessibilidade, utilização e conforto 
nas dependências internas das edificações urbanas, inclusive nas destinadas 
à moradia e ao serviço dos trabalhadores domésticos, observados requisitos 
mínimos de dimensionamento, ventilação, iluminação, ergonomia, privaci-
dade e qualidade dos materiais empregados.

É o plano diretor o principal instrumento urbano que pode assegurar 
adequações nos equipamentos urbanos, como rampas de acesso, eliminação 
de barreiras de maneira gradativa para que as cidades sejam mais inclusivas 
para pessoas com deficiência, idosos, crianças e mulheres em conformidade à 
Lei de Inclusão e à norma técnica ABNT NBR 9050/2004, que dispõe de aces-
sibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos, bem 
como aos demais normativos sobre o tema.

A regulamentação do art. 58 da Lei Brasileira de In-
clusão – LBI (Lei 13.146/2015) por meio do Decreto 
9.451/2018 trouxe novas obrigações para a cons-
trução de moradias. Os empreendimentos residen-
ciais devem incorporar recursos de acessibilidade 
para pessoas com deficiência, e caberá regramento 
específico das localidades em conformidade à legis-
lação federal. 
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A medida é válida para novas unidades residenciais com regramento 
específico, ficando dispensados das exigências habitações de interesse social, 
edificações de uso privado multifamiliar, ou seja, aquelas com duas ou mais 
unidades autônomas destinadas ao uso residencial, ainda que localizadas em 
um único pavimento, entre outras dispensas. (BRASIL, 2015)

Conheça a publicação Acessibilidade em Unida-
des	Residenciais	–	Guia	Prático	para	Edificações	
de Uso Privado Multifamiliar, elaborada pelos 
parceiros da CNM, para conhecimento das novi-
dades de acessibilidade para empreendimentos 
residenciais. Acesse pelo QR code.

 y Eficiência energética e sustentabilidade nas edificações e espa-
ços públicos 

Em seu art. 2º, o Estatuto da Cidade dispõe da necessidade de estabele-
cer padrões de sustentabilidade em ambiente urbano e das áreas de expansão 
urbana. O plano diretor e as legislações urbanas impactam o desenho urbano, 
a densidade, a tipologia residencial, bem como requisitos e padrões construti-
vos que promovem maior eficiência energética e sustentabilidade.

A agenda de eficiência energética tem avançado nos prédios públicos, 
e também tem ganhado relevância nas edificações residenciais e não residen-
ciais, considerando modelos e produtos inovadores para moradias e espaços 
públicos mais eficientes.

 A adoção de padrões energéticos eficientes no par-
que imobiliário e de iluminação pública eficiente e 
sustentável proporciona melhor qualidade de vida 
para a população, assegurando um melhor uso de 
espaços públicos e tornando-os inclusivos, além de 
otimizar recursos locais e minimizar o impacto so-
bre os recursos naturais. 

https://cbic.org.br/wp-content/uploads/2019/12/Guia_Acessibilidade_art.581.pdf
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Você sabe o que é eficiência energética?
 “Significa fazer mais (ou, pelo menos, a mesma coi-
sa) com menos, mantendo o conforto e a qualidade. 
Quando se discute energia, eficiência energética sig-
nifica gerar a mesma quantidade de energia com 
menos recursos naturais ou obter o mesmo serviço 
(‘realizar trabalho’) com menos energia” (EPE, 2020).

O programa de Eficiência Energética no Desen-
volvimento Urbano Sustentável (Eedus) visa a 
melhorar a eficiência energética das moradias 
sociais. O projeto é uma parceria da Secretaria 
Nacional de Habitação (SNH) do Ministério 
do Desenvolvimento Regional (MDR) com a 
Agência Alemã de Cooperação Internacional 
(GIZ) e promove eventos, capacitação, guias e 
materiais técnicos para orientar os gestores. 
A CNM recomenda aos gestores que conheçam e 
acompanhem a iniciativa. Acesse pelo QR code.

https://antigo.mdr.gov.br/habitacao/eedus
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2.3  Estatuto da Metrópole: regiões metropolitanas, 
aglomerações urbanas e unidades regionais

ERRADICAÇÃO
DA POBREZA

FOME ZERO BOA SAÚDE
E BEM-ESTAR

ÁGUA LIMPA
E SANEAMENTO

ENERGIA
ACESSÍVEL E LIMPA

REDUÇÃO DAS
DESIGUALDADES

CIDADES E
COMUNIDADES
SUSTENTÁVEIS

 

A Lei 13.089/2015 dispõe sobre o Estatuto da Metrópole e trouxe alte-
rações ao Estatuto da Cidade. Em linhas gerais, o Estatuto da Metrópole esta-
belece diretrizes gerais para o planejamento, a gestão e a execução das funções 
públicas de interesse comum em regiões metropolitanas e em aglomerações 
urbanas instituídas pelos Estados. 

Portanto, a sua implementação requer atenção e participação ativa do 
poder público municipal para que as ações estabelecidas de forma interfedera-
tivas estejam adequadas aos anseios locais e metropolitanos sem interferir na 
autonomia dos Municípios, essa assegurada pela Constituição Federal de 1988.

A Lei 13.683/2018 alterou o Estatuto da Metrópole. Com a nova lei, a 
elaboração do Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado (PDUI) é realizada 
de forma cooperada entre Estados e Municípios e a sociedade civil. 

A aprovação do Plano ocorrerá na instância colegiada deliberativa que in-
tegra a estrutura básica da região metropolitana e que conta com a participação 
de representantes de Estados, Municípios e da sociedade civil. Posteriormente, 
o PDUI será encaminhado e aprovado pela Assembleia Legislativa Estadual.

Outra novidade é que a criação de região metropolitana, aglomeração 
urbana ou microrregião deve ser precedida de estudos técnicos e audiências 
públicas que envolvam todos os Municípios pertencentes à unidade territo-
rial. A realização de audiências públicas é obrigatória e ocorrerá de acordo com 
critérios a serem estabelecidos pela instância colegiada deliberativa. Ou seja, 
poderá ocorrer em todos os Municípios inclusos na região metropolitana ou 
regionalizada, sendo obrigatória ampla divulgação em todas as localidades 
envolvidas.
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Para a CNM, trata-se de um importante avanço, uma vez que, durante os 
debates, havia a possibilidade de que essas audiências ocorressem apenas de 
forma regionalizada. Com a sanção da lei, cabe à instância colegiada com a par-
ticipação de representantes municipais a definição do formato das audiências.

Já a Lei 14.026/2020, conhecida como o novo marco legal do sanea-
mento básico, instituiu uma nova modalidade de regionalização para o sa-
neamento – as unidades regionais –, que também foram incorporadas ao Es-
tatuto da Metrópole. 

A lei do Estatuto da Metrópole definiu o conceito de 
função pública de interesse comum como “a políti-
ca pública ou ação nela inserida cuja realização por 
parte de um Município, isoladamente, seja inviável 
ou cause impacto em Municípios limítrofes”. 

Entenda melhor os novos conceitos do Estatuto da Metrópole:

 y região metropolitana: unidade regional instituída pelos Estados, 
mediante lei complementar, constituída por agrupamento de Mu-
nicípios limítrofes para integrar a organização, o planejamento e a 
execução de funções públicas de interesse comum;

 y área metropolitana: representação da expansão contínua da malha 
urbana da metrópole, conurbada pela integração dos sistemas viá-
rios, abrangendo, especialmente, áreas habitacionais, de serviços e 
industriais com a presença de deslocamentos pendulares no território;

 y aglomeração urbana: unidade territorial urbana constituída pelo 
agrupamento de dois ou mais Municípios limítrofes, caracterizada 
por complementaridade funcional e integração das dinâmicas geo-
gráficas, ambientais, políticas e socioeconômicas;

 y governança interfederativa das funções públicas de interesse co-
mum: compartilhamento de responsabilidades e ações entre Entes 
da Federação em termos de organização, planejamento e execução 
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de funções públicas de interesse comum, mediante a execução de 
um sistema integrado e articulado de planejamento, de projetos, de 
estruturação financeira, de implantação, de operação e de gestão.

A CNM chama atenção do(a) gestor(a) que ,embora a 
competência de instituir as regiões metropolitanas 
seja exclusiva do Estado, a implementação das ações 
de gestão e governança nas regiões metropolitanas 
é cooperada e, portanto, requer atenção e partici-
pação ativa do poder público municipal para que as 
ações estabelecidas de forma interfederativa estejam 
adequadas aos anseios locais e metropolitanos sem 
interferir na autonomia dos Municípios, essa asse-
gurada pela Constituição Federal de 1988.

2.3.1 O Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado (PDUI)

O Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado (PDUI), de acordo com 
o Estatuto, é o instrumento que estabelece, com base em processo permanen-
te de planejamento, viabilização econômico-financeira e gestão, as diretrizes 
para o desenvolvimento territorial estratégico e os projetos estruturantes da 
região metropolitana e aglomeração urbana.

2.3.2 A adequação do plano diretor ao marco metropolitano

O Município obrigatoriamente deverá compatibilizar o seu plano di-
retor com o PDUI da unidade territorial urbana quando incluso em região 
metropolitana ou aglomeração urbana, conforme sinalizado no art. 10 do 
Estatuto da Metrópole. 
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A elaboração do PDUI não exime o Município da ela-
boração do plano diretor, uma vez que é atribuição 
municipal exclusiva e intransferível. 

Acesse e conheça mais sobre o tema: 

O Ipea desenvolveu a Plataforma Brasil Metro-
politano, em que os gestores podem ter acesso 
a matérias técnicas e dados das regiões me-
tropolitanas. Ficou interessado, acesse aqui: 

2.3.3 Cadastro e Sistema Nacional de Informações urbanas e 
metropolitanas

Em relação a criação de um cadastro e um sistema de informações ur-
banas e metropolitanas, cabe à União apoiar as iniciativas dos Estados e dos 
Municípios voltadas à governança interfederativa.

https://www.cnm.org.br/biblioteca/download/2484
http://brasilmetropolitano.ipea.gov.br
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Ressalta-se a necessidade de criação de sistemas e cadastro de dados ur-
banos para subsidiar estudos técnicos para criação de regiões metropolitanas, 
bem como a implementação das estratégias previstas no PDUI.

A CNM e o IBGE promovem em parceria o Projeto 
de Intercâmbio de Endereços do Cadastro Nacional 
de Endereços para Fins Estatísticos (Cnefe), em que 
os gestores municipais por meio do Portal da CNM 
pode ter acesso mais rápido das informações. Os 
dados de localização de endereço, categorias de do-
micílios, tipo de edificação contidas no Cnefe pode 
ser um ponto de partida para que os gestores atua-
lizem seus cadastros urbanos e rurais em formato 
digitalizado e georreferenciado. 

ERRADICAÇÃO
DA POBREZA
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2.4  Legislação federal: o Sistema Nacional de Habitação de 
Interesse Social (SNHIS)
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A CNM explica que aprovação da Lei 11.124/2005 instituiu o Sistema 
Nacional de Habitação de Interesse Social (SNHIS). A lei trouxe obrigações às 
prefeituras que optaram de forma voluntária por aderir ao SNHIS.
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As obrigações são as seguintes: a instituição de fundos, conselhos e 
Planos Locais de Habitação como condição para acessarem recursos do Fundo 
Nacional de Habitação de Interesse Social (FNHIS).

O objetivo do SNHIS era viabilizar a cooperação entre União, Estados, 
Distrito Federal e Municípios para o enfrentamento do deficit habitacional 
brasileiro – quantitativo e qualitativo –, por meio da articulação de recursos 
dos fundos, planos, programas e ações. Buscava-se a ampliação da destina-
ção de recursos não onerosos e onerosos por parte da União, Estados, Distrito 
Federal e Municípios, canalizando-os para o Fundo Nacional de Habitação de 
Interesse Social (FNHIS) e respectivos fundos habitacionais municipais e es-
taduais (BRASIL, 2005). 

Na prática, essa cooperação não funcionou, em grande medida pela fal-
ta da União em alocar recursos e aprofundar medidas para que a cooperação 
e transferência intrafundos saísse do papel e passasse a ser implementada.

Prefeito(a), veja as principais pendências no SNHIS:

 y o Município não instituiu o Fundo Local de Habitação de Interesse 
Social;

 y o Município não instituiu o Conselho Gestor do Fundo Local de Ha-
bitação de Interesse Social; 

 y o Município não elaborou o Plano Local de Habitação de Interesse 
Social;

 y o Município não enviou a cópia do plano para o órgão federal res-
ponsável e por isso consta pendência mesmo já finalizado o plano.
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A entidade recomenda ao(à) prefeito(a) que verifi-
que no SNHIS se o seu Município apresenta alguma 
pendência. Caso identifique, confira no material ela-
borado pela CNM como sanar essas pendências. Na 
biblioteca do portal CNM estão disponíveis as nota 
técnicas 9/2012 e 21/2013, que orientam sobre a 
elaboração do Plano Local de Habitação e as pen-
dências no SNHIS. Acesse!

 

         

2.5  Lei de Assistência Técnica para Habitação de Interesse 
Social (ATHIS)

A edição da Lei 11.888/2008 instituiu a assistência técnica pública 
e gratuita para o projeto e a construção, reforma, ampliação, regularização 
de habitação de interesse social e do seu entorno para as famílias com renda 
mensal de até três salários mínimos, residentes em áreas urbanas ou rurais.

Vale destacar que as experiências e os debates acerca da implementação 
da Lei de Assistência Técnica para Habitação de Interesse Social (Athis) ainda 
continuam centrados nas metrópoles e cidades de grande porte. São tímidas 
as parcerias e o apoio aos Municípios, em especial aos pequenos e médios, para 
viabilizar estruturas para a promoção pública e gratuita de projetos.

https://www.cnm.org.br/biblioteca/download/589
https://www.cnm.org.br/biblioteca/download/998
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O Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU) a 
partir de 2016 passou a destinar no mínimo 2% do 
total das receitas de arrecadação para ações estra-
tégicas de Assistência Técnica para Habitações de 
Interesse Social (Athis). 

Esse apoio tem viabilizado chamamentos e concursos públicos para 
engajar e apoiar Municípios na implementação da Athis. No ano de 2020, para 
apoiar os gestores locais, diversos conselhos estaduais elaboraram guia para 
melhoramento das condições de moradia precária com foco em ações de apoio 
emergenciais no enfrentamento da pandemia da Covid-19. Merece destaque a 
iniciativa do Conselho de Arquitetura e Urbanismo da seção do Rio Grande do 
Sul (RS), de abrir chamamento público para melhorar as condições sanitárias 
das moradias precárias nos Municípios gaúchos, por meio do Projeto Nenhu-
ma Casa Sem Banheiro, que contou com o apoio da Federação das Associações 
de Municípios do Rio Grande do Sul (Famurs) e divulgação da Confederação 
Nacional de Municípios (CNM).

Igualmente, o CAU da seção de Santa Catarina lançou chamamento para 
apoiar projetos municipais para atender à demanda por ações de melhoria 
emergencial das moradias e enfrentamento da Covid-19. Outros exemplos 
relevantes são as capacitações e eventos promovidos pelo CAU, Instituto de 
Arquitetos do Brasil (IAB), o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia 
(Crea) e demais parceiros para capacitar os gestores na promoção da Assis-
tência Técnica para Habitações de Interesse Social, por meio de capacitações 
presenciais e virtuais. Merece destaque a Capacitação em Assistência Técni-
ca em Habitação de Interesse Social virtual promovida pelo IAB e CAU seção 
Distrito Federal (DF).
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O Município de Conde (PB) foi um dos vence-
dores do Prêmio MuniCiência em Inovação na 
gestão municipal promovido pela CNM. A es-
truturação do Escritório Público de Assistên-
cia Técnica em Habitação de Interesse Social 
(EPA), em conformidade à Lei 11.888/2008, 
chama atenção, por ter sido implementado, 
em um Município de pequeno porte. Segun-
do estimativas do IBGE (2019), Conde possui 
24.970 habitantes. Para saber mais, acesse o 
guia de reaplicação pelo QR code.

O apoio da União e dos Estados aos Municípios, em especial aos peque-
nos, para estruturar programas adequados de Athis é uma oportunidade de 
assegurar o direito à moradia e à cidade para a população de baixa renda com 
participação ativa dos moradores, uma vez que, sem parcerias, dificilmente 
Municípios de pequeno porte conseguem estruturar e operacionalizar escri-
tórios de Athis. 

 Ressalta-se que o papel da Athis, além de proporcionar moradia ade-
quada à população, estimula melhoria das condições sanitárias e de saúde das 
comunidades que vivem em assentamentos urbanos e/ou rurais.

2.6  O Novo Marco da Regularização Fundiária Urbana 
(Reurb)

ERRADICAÇÃO
DA POBREZA

ÁGUA LIMPA
E SANEAMENTO

REDUÇÃO DAS
DESIGUALDADES

A edição da Lei 13.465.2017 instituiu o novo marco de regularização 
fundiária no país. A nova lei e seus normativos apresentam novos procedi-
mentos para a promoção da regularização fundiária em áreas urbanas e rurais. 
Também tratam da liquidação de créditos concedidos aos assentados da re-

https://municiencia.cnm.org.br
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forma agrária e sobre a regularização fundiária no âmbito da Amazônia Legal, 
além de instituir mecanismos para aprimorar a eficiência dos procedimentos 
de alienação de imóveis da União. 

No que tange à regularização fundiária urbana, a lei apresenta novos 
atores que podem iniciar os procedimentos de regularização, com a solicita-
ção de requerimento nas prefeituras, assim a regularização pode ser iniciada 
tanto pelo poder público quanto pela parte interessada. 

 A Lei 13.465/2017 não obriga os Municípios a edi-
tarem lei específica de regularização para tratar de 
medidas aplicáveis, e a ausência de lei municipal não 
será um fator que impedirá a solicitação de pedidos 
de regularização fundiária pelos interessados. 

A Lei 13.465/2017 dispõe sobre ato e não neces-
sariamente o Município precisa ter lei que aborde 
regularização fundiária. 

E se o Município tem lei? O que fazer? 

É decisão do Município atualizar a lei, revogá-la ou adotar um novo ato, 
por exemplo, decreto, portaria, resolução, classificando os tipos de regulari-
zação, em conformidade à lei federal. 

É papel do Município a classificação dos núcleos ur-
banos informais, em  Reurb-S, ou seja, de interesse 
social e destinados a famílias de baixa renda, e Reur-
b-E, ou seja, de interesse específico, para a regulari-
zação de loteamentos com renda maior.
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A classificação dos núcleos urbanos informais em 
Reurb-S ou Reurb-E é realizada pelo Município por 
meio de avaliação técnica e social da situação dos 
núcleos urbanos informais.

Na Reurb-E, os custos com procedimentos, como estudos técnicos ou 
o registro do imóvel em cartório, serão pagos pelo requerente privado ou po-
tenciais beneficiários. O Município definirá a provisão, medidas de mitigação, 
compensação urbanística ou melhoramento da infraestrutura essencial a ser 
realizada pelo requerente/interessado ou parceiros. 

Na Reurb-S, fica a cargo do poder público a provisão de infraestrutura 
essencial, e via de regra o direito à gratuidade do primeiro registro no cartório, 
sendo facultado aos legitimados promover projetos e os demais documentos 
técnicos. 

Com o novo marco, os Municípios têm maior possibilidade de promover 
a regularização tanto de interesse social quanto de interesse específico e uti-
lizar novos instrumentos, como legitimação fundiária, loteamento de acesso 
controlado, condomínio de lotes, direito real de laje, podendo ampliar a escala 
dos processos de regularização fundiária e promover agilidade nos processos. 

A regularização fundiária é benéfica para o desen-
volvimento social e econômico do Município, uma 
vez que ao regularizar os imóveis o Município está 
ampliando seu parque imobiliário, movimentado as 
receitas locais e avaliando a implementação do IPTU 
e demais instrumentos urbanísticos, se couber. Já o 
cidadão tem acesso a financiamento habitacional 
para promover melhorias habitacional, além da se-
gurança jurídica do seu imóvel. 
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O uso de geotecnologia, por exemplo, com o Sistema 
de Informações Geográficas (SIG), imagens de satéli-
te ortorretificadas, mapeamento georreferenciado, 
uso de drones, entre outras, é relevante para as peças 
urbanísticas do projeto de regularização fundiária e 
seus levantamentos planialtimétricos, mapas geo-
técnicos, que auxiliam no controle e fiscalização da 
expansão urbana informal.
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As geotecnologias também são fundamentais para a estruturação de 
cadastros imobiliários e a atualização das plantas genéricas de valores, con-
tribuindo para a estruturação de sistemas de informações territoriais geor-
referenciadas.

Municípios que possuem cadastro de imóveis geor-
referenciados têm mais facilidade para o recadas-
tramento de imóveis para a gestão do IPTU, para 
regulamentar e monitorar os instrumentos urba-
nísticos do plano diretor. As informações vincula-
das ao cadastro auxiliam nas peças da regularização 
fundiária e proporcionam melhores resultados na 
arrecadação e na gestão urbana-tributária local, além 
de facilitar o acesso de serviços para a comunidade 
e o setor privado .
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O Banco Nacional de Desenvolvimento Econô-
mico (BNDES), possui a linha de financiamen-
to Créditos de Serviços 4.0, dentre os serviços 
disponíveis, destaca-se a digitalização dos ca-
dastros imobiliários e multifinalitários para 
implantação ou mesmo revisão dos cadastros, 
inclusos serviços de atualização de legislação 
urbana e Plantas Genéricas de Valores (PGV). 
Para saber mais, acesse aqui: 

Fala, prefeito(a), que a CNM te auxilia!

A CNM possui uma equipe especializada na área de planejamento ter-
ritorial e habitação que pode auxiliar os gestores na adequação dos marcos 
fundiários e legislação urbana. Vale destacar que a entidade promove oficinas 
presenciais de capacitação para servidores e funcionários na temática legis-
lação urbana. Essas capacitações podem ser realizadas em qualquer Estado 
do Brasil, com o apoio das entidades estaduais de Municípios. Para solicitar 
uma oficina da atividade CNM Qualifica – plano diretor e Legislação Urbana 
e de Regularização Fundiária Urbana, entre em contato com a sua entidade 
estadual ou busque informações no site da CNM ou encaminhe e-mail para 
habitacao@cnm.org.br. Os cursos e capacitações são gratuitos para os gesto-
res dos Municípios filiados à entidade – capacitamos mais de 600 gestores na 
temática urbana em apenas um ano.

mailto:habitacao@cnm.org.br
https://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/financiamento/produto/bndes-credito-servicos-4.0
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A Confederação também tem dialogado com a Secretaria Nacional de 
Habitação (SNH), vinculada ao Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR), 
para apoiar pesquisas, orientações de acesso a recursos, eventos e capacita-
ções no tema regularização fundiária urbana por meio do portal do governo 
federal Capacidades (www.capacidades.gov.br).

2.7  A municipalização das praias marítimas urbanas
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A Lei 13.240/2015 autoriza a União a fazer a transferência da gestão das 
praias marítimas urbanas para os Municípios, bem como a gestão das orlas, e 
confere ao Ente municipal o direito sobre a totalidade das receitas auferidas 
com as utilizações autorizadas. 

A regulamentação da transferência das praias marítimas urbanas foi 
melhor detalhada na Portaria 113/2017, estabelecendo que cabe ao Municí-
pio solicitar a municipalização de maneira formalizada por meio de Termo de 
Adesão à Gestão de Praias (TAGP). 

http://www.capacidades.gov.br
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Vale destacar que a transferência apenas ocorrerá 
se o Município proceder à solicitação.

No ano de 2019, com a edição da Portaria 44, a Secretaria de Patrimônio 
da União ampliou a aplicabilidade da Portaria 113/2017, isto é, incluiu a trans-
ferência da União para os Municípios da gestão das praias não urbanizadas. 

Vale destacar que a transferência da gestão das praias estuarinas, flu-
viais e lacustres somente ocorrerá após a regulamentação, ainda sem data 
prevista. Até que isso ocorra, a destinação de áreas nesses territórios ocorrerá 
mediante cessão e permissão de uso. 

Para saber se o seu Município assinou o termo de adesão acesse o pa-
norama de Planejamento Territorial, no site da CNM, por meio do conteúdo 
exclusivo, ou entre em contato via e-mail: habitacao@cnm.org.br.

Com a municipalização, o Ente local tem a capacida-
de de aprimorar as ações de ordenamento por meio 
dos normativos urbanísticos e ambientais locais 
para melhor destinar cessões e permissões de usos 
nesses espaços, explorar receitas e aplicar multas. 
Portanto, não se trata de transferência de domínio, 
essas áreas continuam sendo da União. 
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Para saber mais sobre a municipalização das 
praias marítimas urbanas acesse o Estudo Téc-
nico 5/2019 da CNM, elaborado pelas áreas de 
Planejamento Territorial e Turismo. Nele, você, 
municipalista, encontrará as competências, 
obrigações e benefícios para os Municípios ao 
solicitar a gestão das orlas, o panorama da mu-
nicipalização e dicas municipalistas.

https://www.cnm.org.br/biblioteca/exibe/14199
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3 OS PRINCIPAIS 
PROGRAMAS E RECURSOS 
PARA PLANEJAMENTO 
E REVITALIZAÇÃO 
URBANA, HABITAÇÃO E 
REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA 

Agora que os novos gestores já conhecem as suas competências e obri-
gações legais, é importante ter conhecimento dos programas na área de pla-
nejamento e revitalização urbana, habitação e regularização fundiária dispo-
níveis e as formas de acessar seus recursos. 
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3.1  Programa Pró-Cidades

O Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR) instituiu uma nova 
linha de financiamento para a promoção do desenvolvimento urbano, no 
âmbito do Programa de Desenvolvimento Urbano – Pró-Cidades, por meio da 
aprovação da Resolução 897/2018 do Conselho Curador do Fundo de Garantia 
do Tempo de Serviço (FGTS). A regulamentação do programa foi disciplinada 
nas instruções normativas 28/2018 e 11/2019.

O Pró-Cidades tem o objetivo de melhorar as condições da formulação e 
implantação do planejamento urbano integrado, de forma a beneficiar a popu-
lação com espaços públicos mais seguros, promoção de moradia bem localizada 
e melhoria no acesso aos serviços básicos, em conformidade com o Estatuto 
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da Cidade (Lei 10.257/2001) e o Estatuto da Metrópole (Lei 13.089/2015), 
sendo estes os principais marcos regulatórios do Pró-Cidades. 

Os recursos do programa são oriundos do FGTS, e a previsão orçamen-
tária é de R$ 4 bilhões, a serem operacionalizados até 2022. Vale destacar que 
os limites de financiamento serão estabelecidos pelos agentes financeiros 
considerando a capacidade de pagamento, por exemplo, do Município, dos 
consórcios públicos ou dos agente privados. 

O Pró-Cidades visa a financiar projetos em duas modalidades. 

A primeira é voltada à reabilitação de área urbana e trata de estratégias 
para a política de desenvolvimento urbano local como implementação de ins-
trumentos urbanísticos, tributários e jurídicos, priorizando a qualificação do 
espaço público e o uso de imóveis vazios e ociosos prioritariamente para ha-
bitação de interesse social, integrando as legislações do Estatuto da Cidade e 
Estatuto da Metrópole.

Na linha de reabilitação de áreas urbanas, são itens financiáveis: elabo-
ração de estudos, planos, projetos e execução de obras de implantação, amplia-
ção, restauração, reforma, retrofit	ou adaptação de edifícios, espaços públicos 
e logradouros públicos, reabilitação de imóveis vazios ou subutilizados, con-
forme perímetro de atuação definido na proposta. 

A segunda modalidade trata da modernização tecnológica urbana e 
aborda a implementação e o desenvolvimento de soluções e ferramentas tec-
nológicas que fomentem soluções inovadoras na perspectiva de desenvolvi-
mento urbano. Com isso, espera-se otimizar a prestação dos diversos serviços 
públicos à população e melhorar a qualidade de vida nas cidades.

Nessa, são elegíveis itens como cadastros multifinalitários para a apro-
vação de projetos urbanos, licenças urbanas, monitoramento ambiental, sis-
temas de emergência, plataformas e aplicativos que promovam a participação 
social, governo digital, ações para políticas setoriais, por exemplo, saneamento, 
mobilidade, educação, segurança e energia renovável. 
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Os financiamentos estão condicionados à existên-
cia de plano diretor, quando este for obrigatório. Se 
não houver, o proponente poderá solicitar recursos 
para sua elaboração ou atualização e se for o caso a 
atualização da legislação urbanística aplicável do 
objeto da proposta (BRASIL, 2020).

De acordo com o Manual do Pró-Cidades, as propos-
tas de financiamento podem ser apresentadas pelos 
Estados, Municípios, Distrito Federal ou órgãos das 
respectivas administrações direta ou indireta, os 
consórcios públicos, os órgãos públicos gestores e 
as respectivas concessionárias ou permissionárias, 
empresas participantes de consórcios que desempe-
nhem funções de desenvolvimento urbano local ou 
regional, bem como sociedades de propósito especí-
fico (SPE), além de Entes privados que possuam pro-
jetos ou investimentos na área de desenvolvimento 
urbano, desde que autorizadas pelo poder público 
respectivo. (Brasil, 2020, p. 5)

Para esclarecer os gestores municipais sobre o 
Pró-Cidades, a área de Planejamento Territorial 
elaborou a Nota Técnica 07/2019. O texto abor-
da questões como os objetivos do programa, 
quem pode acessar os recursos, modalidades, 
contrapartidas, marco regulatório e os cuida-
dos que o Ente municipal deve ter ao participar 
do programa.

https://www.cnm.org.br/biblioteca/exibe/13908
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3.2  Programa Casa Verde e Amarela

Até a edição desta publicação, o programa Casa Verde e Amarela ainda 
é objeto de regulamentação. O programa é o guarda-chuva do governo federal 
que reúne todas as iniciativas habitacionais para ampliar o estoque de mo-
radias e atender as necessidades habitacionais do Município e da população. 

O programa visa ao fortalecimento institucional de Estados e Municí-
pios, a novas estratégias de modernização do setor da construção e à inovação 
tecnológica de maneira a reduzir custos, proporcionar eficiência e sustentabi-
lidade. Apresenta três grandes linhas: promoção da regularização fundiária, 
melhorais habitacionais e produção habitacional.

A regularização fundiária de imóveis e a melhoria de residências é o 
principal foco do Casa Verde e Amarela. A meta do governo federal é regula-
rizar 2 milhões de moradias e promover melhorias habitacionais em 400 mil 
imóveis até 2024, prioritariamente às famílias com renda mensal de até R$ 5 
mil que vivem em núcleos urbanos informais. 

Já as ações de melhorias habitacionais são aquelas que envolvem reforma 
e ampliação do imóvel, como construção de telhado, quarto extra, banheiro, 
instalações elétricas ou hidráulicas, colocação de piso e acabamentos em geral. 
Vale destacar que o programa fomenta a instalação de equipamentos de aqueci-
mento solar ou eficiência energética nas moradias como medidas de inovação.

Na linha de melhoria habitacional inicialmente serão atendidas apenas 
famílias que possuam imóveis nos núcleos urbanos selecionados para regula-
rização fundiária, com renda mensal de até R$ 5 mil vinculadas ao CadÚnico 
do governo federal, e que não possuam outro imóvel, entre outros critérios.

Já no Programa de Apoio à Produção de Habitações, para financiamento 
da casa própria por meio do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), 
não houve alterações institucionais nos procedimentos de contratações de 
crédito viabilizadas por meio do Casa Verde e Amarela. Elas ocorrerão nos 
moldes já implementados pelos agentes financeiros.
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As novidades de apoio à produção habitacional são 
as reduções de juros para as regiões Norte e Nordes-
te, que passam a ter uma redução de juros em até 
0,5 ponto percentual para famílias com renda até 
R$ 2 mil mensais. Esta ação resulta em uma menor 
prestação mensal na aquisição de novos imóveis 
pelo programa, além do aumento do valor limite do 
imóvel ter elevado considerando o recorte territorial 
da política habitacional. Nessas localidades, os juros 
poderão chegar a 4,25% ao ano para cotistas do FGTS; 
nas demais regiões, a menor taxa de juros é 4,5%.

A redução de juros e o aumento do limite do valor de investimento dos 
imóveis no Norte e no Nordeste visam a ampliar as contratações de moradias 
nessas regiões. 

Para saber mais sobre a regulamentação de 
juros e limites de valor de imóvel por região, 
acesse a Instrução Normativa 139/2020, do Mi-
nistério do Desenvolvimento Regional (MDR). 
Acesse pelo QR Code. 

Cabe ao Município dialogar com o setor privado para assegurar que 
essa produção de casas no segmento empresarial esteja em conformidade aos 
normativos dispostos no respectivo plano diretor e na legislação urbanística 
local. A CNM salienta que é obrigação do poder público assegurar boa inserção 
urbana aos empreendimentos habitacionais, bem como a provisão de serviços 
como saúde, educação, transporte, entre outros. 
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É papel da prefeitura:

 y debater e aprovar os projetos urbanísticos apresentados pelo setor 
privado;

 y verificar a inserção urbana do empreendimento e a provisão de equi-
pamentos e serviços;

 y gerir de forma estratégica o território.  

A CNM alerta que é obrigação da prefeitura a provisão de empreendi-
mentos com boa localização urbana. Quando não cumpridas essas estratégias 
de planejamento, a prefeitura demandará mais recursos próprios para atender 
à demanda por infraestrutura desses mesmos empreendimentos validados 
pelo poder público municipal.

Na publicação Planos diretores para Municípios 
de pequeno porte, elaborada pela equipe téc-
nica da Área de Planejamento Territorial da 
CNM, o novo gestor pode consultar as orien-
tações de como integrar as estratégias de pla-
nejamento urbano com os empreendimentos 
habitacionais. A publicação é inédita ao dire-
cionar os instrumentos com maior aderência 
à dinâmica urbana e rural dos Municípios de 
pequeno porte.

https://www.cnm.org.br/biblioteca/exibe/2134
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3.3  Programa Pró-Moradia 

O Programa de Atendimento Habitacional através do Poder Público 
(Pró-Moradia) tem por objetivo ofertar acesso à moradia adequada à popula-
ção em situação de vulnerabilidade social e com rendimento familiar mensal 
preponderante de até três salários mínimos. 

O financiamento ocorre pelas operações do Fundo de Garantia do Tempo 
de Serviço (FGTS). Estados, Municípios, Distrito Federal ou órgãos das respec-
tivas administrações direta ou indireta podem apresentar propostas.

A CNM chama atenção para que os gestores verifi-
quem os limites de financiamento, uma vez que eles 
são estabelecidos pelos agentes financeiros a partir 
da capacidade de pagamento do Município (propo-
nente) e da autorização de endividamento emitida 
pela Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério 
da Economia (STN/ME). 

Para conhecer os detalhes técnicos, os serviços 
incluídos e como apresentar propostas, acesse 
a Nota Técnica 47/2020 aqui: 

 

https://www.cnm.org.br/biblioteca/exibe/14682
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4 A LEGISLAÇÃO URBANA 
COMO FONTE DE 
FINANCIAMENTO E 
DESENVOLVIMENTO LOCAL

Sabe-se que os Municípios, em especial os de pequeno porte, apresen-
tam enormes dificuldades para ampliar suas receitas próprias. A entidade 
recomenda aos novos gestores que verifiquem se os instrumentos urbanos 
propostos em seu plano diretor foram regulamentados.

ERRADICAÇÃO
DA POBREZA

FOME ZERO BOA SAÚDE
E BEM-ESTAR

IGUALDADE
DE GÊNERO

ÁGUA LIMPA
E SANEAMENTO

ENERGIA
ACESSÍVEL E LIMPA

REDUÇÃO DAS
DESIGUALDADES

CIDADES E
COMUNIDADES
SUSTENTÁVEIS

 

A regulamentação dos instrumentos urbanos, jurídicos e tributários 
permite sua aplicação e portanto pode transformar o solo urbano em uma 
oportunidade de captação de recursos para autofinanciamento do desenvolvi-
mento urbano local. A CNM recomenda ao gestor que fique atento a legislação 
urbana do seu Município, conhecendo e potencializando seus recursos próprios. 

É fundamental que o novo gestor conheça as possibilidades e benefí-
cios para a gestão urbana dos instrumentos urbanísticos previstos no Esta-
tuto da Cidade, como o instrumento da Outorga Onerosa de Alteração de Uso 
ou do Direito de Construir, que permite a cobrança mediante pagamento da 
alteração de uso e ocupação do solo, por exemplo, na transformação de solo 
rural para urbano, de alteração de uso comercial para industrial. A aplicação 
das outorgas é uma forma de recuperação de investimentos do poder público 
que têm como resultado a valorização imobiliária. 
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Para os Municípios que possuem imóveis vagos, não utilizados ou 
subutilizados que não cumprem função social, o poder público pode avaliar 
a previsão por meio de zoneamento urbano no plano diretor e regulamenta-
ção com o instrumento Parcelamento, Edificação ou Utilização Compulsórios 
(PEUC), que visa a assegurar a função social do imóvel, ou seja, o uso adequa-
do conforme o interesse coletivo por meio dos instrumentos de ordenamento 
territorial, fortalecendo o desenvolvimento local e beneficiando a segurança 
pública de maneira indireta e direta.

Quando o proprietário não atender às exigências e 
o terreno ou imóvel permanecer subutilizado, o po-
der público municipal pode estabelecer a aplicação 
do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial 
Urbana (IPTU) progressivo no tempo.

Na publicação Planos diretores para Municípios de 
pequeno porte, a CNM apresenta algumas orienta-
ções sobre os instrumentos do Estatuto da Cidade 
e a possibilidade do Município captar receitas que 
podem ser utilizadas para o financiamento urbano 
do desenvolvimento local. 

A Confederação chama atenção para a regulamentação do IPTU pro-
gressivo. Para que as municipalidades possam utilizá-lo é fundamental que o 
IPTU esteja atualizado e apresente uma boa gestão urbana-tributária. 
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Já a aplicação do Imposto sobre a Propriedade Predial 
e Territorial Urbana (IPTU) é de suma importância 
para o desenvolvimento urbano, uma vez que o Mu-
nicípio pode destinar as receitas advindas do IPTU 
para o desenvolvimento dos espaços urbanos e da 
política urbana local. 

A CNM entende que o IPTU é um dos impostos mais impopulares quan-
do o gestor pretende implementar ou atualizar seus valores. Essa impopula-
ridade muitas vezes é resultante das fragilidades dos Municípios em orientar 
seus cidadãos sobre a importância do IPTU para a política urbana e adotar 
mecanismos de comunicação e transparência, para que a população tenha 
conhecimento que o valor pago do IPTU contribuiu para obras de melhorias 
em seu bairro ou no Município.

O Município, ao adotar uma estratégia de planejamento urbano que 
tenha o IPTU como um dos seus eixos, deve mobilizar e conscientizar sua po-
pulação sobre a relevância do imposto, combatendo o viés impopular que ele 
representa, em decorrência do desconhecimento sobre sua aplicação.

O Município de Venâncio Aires (RS) é um dos 
vencedores Prêmio de Inovação da CNM, por 
unir participação social, práticas sustentáveis 
e descontos no IPTU para incentivar o desen-
volvimento urbano sustentável. Com a inicia-
tiva, a população tem melhor compreendido 
a importância do imposto para o desenvolvi-
mento local. O Município também instituiu a 
progressividade do IPTU conforme previsto no 
plano diretor. Para saber mais, acesse o guia de 
reaplicação.

https://municiencia.cnm.org.br
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 A iniciativa de Venâncio Aires dissemina educação urbana e fiscal com 
participação social. A partir do momento em que o Município inova em estra-
tégias de conscientização da comunidade, a impopularidade do IPTU pode 
ser reduzida e a comunidade alcança uma capacidade de diálogo importante 
para a implementação de uma política urbana local participativa na tomada 
de decisão.

A CNM apresenta uma série de orientações que o 
gestor pode aplicar em seu Município para reduzir 
a impopularidade do IPTU. Essas orientações foram 
embasadas nas publicações do Ministério do Desen-
volvimento Regional (MDR) e do Banco Interameri-
cano de Desenvolvimento (BID) e da área técnica de 
Finanças da  CNM.

Além dos exemplos citados pela CNM, existem 
vários outros que estão sendo utilizados pelos 
governos locais. É fundamental que o novo ges-
tor conheça as práticas em andamento adota-
das pelos governos locais e verifique a capacida-
de de replicação e adaptação em conformidade 
com a ordem jurídica em seu Município. Acesse 
aqui . A CNM também recomenda a leitura do 
material do caderno técnico do IPTU do Minis-
tério das Cidades que orienta o gestor a regu-
lamentar e implementar o IPTU. A publicação 
está disponível no Portal Capacidades e os ma-
teriais técnicos da área de Finanças da CNM.

https://www.lincolninst.edu/pubs/2357_O-Imposto-Predial-e-Territorial-Urbano--IPTU--no-Brasil
http://www.capacidades.gov.br
https://www.cnm.org.br/areastecnicas/principal/financas
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Além dos instrumentos urbanísticos e do IPTU, o 
novo gestor possui outras possiblidades de regu-
lamentar receitas por meio da legislação urbana. 
A exploração por meio de publicidade de marcas, 
produtos, eventos na esfera do Projeto Orla, ao so-
licitar a gestão das praias marítimas urbanas, por 
exemplo, pode ser uma importante fonte de recei-
tas alternativas para o financiamento do desenvol-
vimento urbano.

Outra fonte de receita alternativa é o uso do espaço público a partir da 
instalação de antenas de telefonia e internet no mobiliário urbano, por meio 
de concessão de uso, uma espécie de aluguel, para explorar o espaço público 
e mobiliário urbano. Essas possibilidades devem ser previstas nas respectivas 
legislações urbanas e estar em conformidade com o zoneamento local. 

O gestor também pode avaliar a possibilidade de realizar parcerias 
público-privadas (PPP`s) ou consórcios na área de desenvolvimento urbano 
para a promoção da habitação, apoio no levantamento das peças urbanísticas 
de regularização fundiária, iluminação pública, eficiência energética nos pré-
dios públicos, entre outras possibilidades no tema desenvolvimento urbano.

Para saber mais sobre possibilidades de PPPs e recursos do governo fe-
deral, conheça o Programa de Parcerias de Investimentos (PPI), que instituiu o 
Fundo de Apoio à Estruturação e ao Desenvolvimento de Projetos de Concessão 
e Parcerias Público-Privadas da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios – FEP CAIXA, que apoia Municípios e consórcios (https://www.ppi.
gov.br/ppi-entenda-como-o-programa-apoia-estados-e-municipios-por-meio-
-do-fundo-de-apoio-a-estruturacao-e-ao-desenvolvimento-de-projetos-de-con-
cessao-e-ppps-fep) e também a plataforma Hub-Projetos do Banco Nacional 
de Desenvolvimento (BNDES), em  https://hubdeprojetos.bndes.gov.br/pt/

https://www.ppi.gov.br/ppi-entenda-como-o-programa-apoia-estados-e-municipios-por-meio-do-fundo-de-apoio-a-estruturacao-e-ao-desenvolvimento-de-projetos-de-concessao-e-ppps-fep
https://www.ppi.gov.br/ppi-entenda-como-o-programa-apoia-estados-e-municipios-por-meio-do-fundo-de-apoio-a-estruturacao-e-ao-desenvolvimento-de-projetos-de-concessao-e-ppps-fep
https://www.ppi.gov.br/ppi-entenda-como-o-programa-apoia-estados-e-municipios-por-meio-do-fundo-de-apoio-a-estruturacao-e-ao-desenvolvimento-de-projetos-de-concessao-e-ppps-fep
https://www.ppi.gov.br/ppi-entenda-como-o-programa-apoia-estados-e-municipios-por-meio-do-fundo-de-apoio-a-estruturacao-e-ao-desenvolvimento-de-projetos-de-concessao-e-ppps-fep
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Fala que eu te escuto: canal direto comunidade e prefeitura

É preciso que a prefeitura amplie os canais de comunicação e partici-
pação da população. Ao estreitar esses laços, o cidadão tem acesso aos locais, 
telefones, e-mails para contatar o gestor e esclarecer dúvidas. 

O conselho local das cidades ou de política urbana é um canal efetivo de 
controle social e participação da comunidade. Ele é um importante canal de 
diálogo com a prefeitura para debater e priorizar os rumos das políticas urbanas.

Esse é um canal de importante diálogo, mas não é o único. Todos os 
cidadãos devem ter assegurado seu direito de exercer a cidadania individual-
mente ou por representação dos conselhos, com o estabelecimento de soluções 
inovadoras que promovam a participação social 
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5 MUNICIPALIZANDO OS 17 
ODS E A NOVA AGENDA 
URBANA NO PLANEJAMENTO 
URBANO E HABITACIONAL 

As agendas e os acordos globais de desenvolvimento sustentável, com a 
Agenda 2030 e os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS,) a Nova 
Agenda Urbana (NAU), o Acordo de Paris, a Agenda de Ação de Adis Abeba e 
o Marco de Sendai para a Redução do Risco de Desastres, permitem e reorien-
tam práticas e estratégias que podem potencializar as ações globais e locais. 

Essas agendas também auxiliam os países a enfrentarem os desafios 
socioeconômicos e as desigualdades socais para realinhar a urbanização e 
suas implicações no território urbano e rural como uma oportunidade ao de-
senvolvimento sustentável. 

A Agenda 2030, com seus 17 ODS, é um documento internacional apro-
vado em 2015 pelos 193 países signatários das Organizações das Nações Unidas 
(ONU), com o objetivo de elevar o desenvolvimento sustentável e a qualidade 
de vida em cooperação entre os países, níveis de governos subnacionais, em-
presas, sociedade, organizações e universidades com o compromisso de não 
deixar ninguém para trás. 
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A Nova Agenda Urbana (NAU), aprovada em 2016 na III Conferência 
das Nações Unidas sobre Moradia e Desenvolvimento Urbano Sustentável (Ha-
bitat III), em Quito, Equador, contém 175 princípios e visa a orientar sobre 
a urbanização sustentável para os próximos 20 anos, com foco na moradia.

Essas agendas são oportunidades de fomentar e integrar as ações já 
existentes nos Municípios, de forma a proporcionar maior protagonismo 
local e estratégias integradas e cooperadas entre diferentes agentes, sempre 
considerando a realidade local.

Nesta publicação, o novo gestor conhecerá mais 
sobre a Agenda 2030 e seus 17 ODS e a Nova 
Agenda Urbana (NAU). Acesse a publicação 
inédita da CNM que integra os 17 Objetivos 
de Desenvolvimento Sustentável com a Nova 
Agenda Urbana (NAU). 

Para conhecer as ações da CNM em diversos 
temas acesse o portal e conheça detalhes do 
Guia para Integração.

https://www.cnm.org.br/biblioteca/exibe/3477
http://www.ods.cnm.org.br
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6 CHECK-LIST PARA OS NOVOS 
GESTORES

A CNM elenca uma lista de ações que o novo gestor deverá realizar para 
melhor planejar e gerir as estratégias de desenvolvimento urbano local.

 Verificar se a legislação urbana prevê procedimentos para a ins-
talação de antenas de telefonia e internet em conformidade a le-
gislação federal.

 Verificar se o Município está em dia com a atualização do plano 
diretor.

 Verificar se o Município apresenta alguma pendência do SNHIS.

 Identificar a situação de todas as obras de infraestrutura urbana 
contratadas e as contrapartidas firmadas pelo Município.

 Verificar as obras não concluídas no Município.

 Agendar uma reunião com a equipe de Planejamento Territorial 
da CNM.

Área Técnica de Habitação e Planejamento Territorial
habitacao@cnm.org.br
Telefone + 55 (61) 2101-6039

mailto:habitacao@cnm.org.br
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