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O Direito à Moradia : Antecedentes 
Internacionais

�1948- Declaração Universal dos Direitos Humanos
“(...) toda pessoa tem direito a um padrão de vida capaz de assegurar a si e à sua 

família saúde e bem-estar, inclusive alimentação, vestuário, moradia, cuidados médicos e os 
serviços sociais indispensáveis (...)” Art.25,§ 1°

�1966- Pacto Internacional de Direitos Econômicos, So ciais e Culturais (PIDESC) 
“ 1.Cada Estado-Parte se compromete a tomar iniciativas, ate ao maximo dos recursos 
disponíveis, com o objetivo de alcançar progressivamente a plena realização dos direitos 
reconhecidos neste Pacto por todos os meios disponíveis, incluindo medidas legislativas

“2. Os Estados-Parte se comprometem a garantir que os direitos enunciados no presente Pacto
sejam exercidos sem discriminaçao de raça, cor, sexo,  (…), origem nacional ou social (..) Art. 
2º.
“(...)Os Estado-partes no presente Pacto reconhecem o direito de toda pessoa a um nível 
adequado para si próprio e sua família, inclusive à alimentação, vestimenta e moradia
adequadas, assim como uma melhoria contínua de suas condições de vida (...)” Art. 11

� A Convenção sobre a Eliminação de todas as Formas de Discriminação 
Racial (1965), a Convenção sobre a Eliminação de todas as Formas de Discriminação 
contra a Mulher (1979), a Convenção sobre os Direitos das Crianças (1989) e a 
Convenção sobre o Estatuto dos Refugiados (1951), ratificados pelo Brasil, reafirmam a 
condenação de qualquer tipo de discriminação de gênero, raça, idade e nível 
socioeconômico relativos ao direito à moradia adequada.



� 1976- Declaração de Vancouver, aprovada na 1° Conferência da ONU sobre 
Assentamentos Humanos:
“(...) Moradia e serviços urbanos adequados são um direito humano básico, o qual coloca como 
obrigação dos governos assegurar a sua realização para todas as pessoas (...)” Seção III, Cap. II, Art. 3

� 1992-Agenda 21 -Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente e o 
Desenvolvimento:

“(...) O acesso a uma moradia sadia e segura é essencial para o bem-estar econômico, social, psicológico 
e físico da pessoa humana e deve ser parte fundamental das ações nacionais e internacionais(...)”
Cap.7, i. 6.

� 1996- Declaração de Vancouver e Agenda Habitat , aprovadas na  2°Conferência das 
Nações Unidas sobre Assentamentos Humanos (Habitat II):
“(...) todos deverão ter moradia adequada, sadia, segura, protegida, acessível, e disponível e que inclui 
serviços básicos, facilidades e amenidades, e o gozo de liberdade frente a discriminações de moradia e 
segurança legal da posse (...)” Agenda Habitat, Parágrafo 26

� 2000- A Declaração do Milênio incorpora os direitos à moradia e ao saneamento 
adequados, por meio da campanha dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (ODM 7, 
Metas 10 e 11).

� 2000- A Resolução 200/9 da Comissão de Direitos Humanos indica relator especial para 
direito à moradia adequada , que propôs a seguinte definição operacional para o direito à
moradia adequada:
“O direito humano à moradia adequada é o direito de toda mulher, homem, jovem e criança de 
ganhar e manter um lar e uma comunidade protegidos nos quais possa viver em paz e com dignidade”
(E/CN.4/2001/51, parágrafo. 8)”.

O Direito à Moradia : Antecedentes 
Internacionais



O Direito O Direito àà Moradia na CF de 1988 e Moradia na CF de 1988 e 
outros Instrumentos Legais Nacionaisoutros Instrumentos Legais Nacionais
� TÍTULO I

Dos Princípios Fundamentais 

• Art. 1º A República Federativa do Brasil (...) tem como fundamentos:
III - a dignidade da pessoa humana;

• Art. 3º Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do 
Brasil:

III - erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades 
sociais e regionais;

IV - promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, 
idade e quaisquer outras formas de discriminação. 

• Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer 
natureza, (...) :
I - homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos termos desta 

Constituição;



1988- A Constituição Federal do Brasil trata o direito à moradia da seguinte 
forma:

� estabelece que é dever do Estado, nas suas 3 esferas, promover programas 
de construção de moradias e melhoria das condições habitacionais e de 
saneamento básico (Art. 23, parágrafo IX).

� A Moradia também faz parte das necessidades básicas dos direitos dos 
trabalhadores urbanos e rurais, que devem ser atendidas pelo salário-
mínimo (artigo 7°, seção IV).

� Os artigos 182 e 183 da Constituição Federal que tratam da Política Urbana 
condicionam a garantia dos direitos de propriedade ao cumprimento de 
sua função social,i.e., o direito de propriedade privado não pode ir contra o 
interesse publico
� O principio da  função social da propriedade já vinha sendo tratado desde a CF de 1934
� O artigo 182, § 2°diz que a propriedade urbana cumpr e sua função social quando atende às 

exigências de ordenação da cidade expressas no plano diretor

� O artigo 231 estabelece que para os índios a moradia é garantida pelo 
direito à terra  como propriedade pública estatal do governo federal, mas de 
posse privada e coletiva, não identificável individualmente.

� O art. 68, do Ato das Disposições Constitucionais Tra nsitórias-ADCT , 
reconhece o direito das comunidades remanescentes de quilombos à
propriedade definitiva das terras por elas ocupadas

O Direito O Direito àà Moradia na CF de 1988 e outros Moradia na CF de 1988 e outros 
Instrumentos Legais NacionaisInstrumentos Legais Nacionais



O Direito O Direito àà Moradia na CF de 1988 e Moradia na CF de 1988 e 
outros Instrumentos Legais Nacionaisoutros Instrumentos Legais Nacionais

2000- A Emenda Constitucional n°26 inclui explicitamente o 
direito à moradia como um direito social básico:

“(...) São direitos sociais básicos a educação, a 
saúde, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança,  a 
previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a 
assistência aos desamparados, na forma desta constituição” Art. 
6°, TÍTULO II, DOS DIREITOS E GARANTIAS FUNDAMENTAIS, CAPÍTULO II

DOS DIREITOS SOCIAIS

• O Direito à Moradia enquadra-se na categoria de DESC, 
direitos de 2ª geração, que impõem ao Estado uma 
prestação positiva aos indivíduos

• A inclusão do Direito à Moradia na CF obriga o Estado a 
um papel socialmente ativo para conferir efetividade a esse 
direito



O Direito O Direito àà Moradia na CF de 1988 e Moradia na CF de 1988 e 
outros Instrumentos Legais Nacionaisoutros Instrumentos Legais Nacionais

• TÍTULO II
Dos Direitos e Garantias Fundamentais
CAPÍTULO I
DOS DIREITOS E DEVERES INDIVIDUAIS E COLETIVOS

• Art. 5º
§ 1º - As normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação 

imediata.
§ 2º - Os direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem outros 

decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados 
internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte.

§ 3º Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem 
aprovados, em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, por três quintos 
dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes às emendas constitucionais 
(incluido via Emenda Constitucional n. 45 de 2004)

� O PIDESC foi ratificado em 1991; a Convenção sobre Discriminação Racial foi ratificada em 
1968, a Convenção sobre a Eliminação de todas as Formas de Discriminação contra a 
Mulher foi ratificada em 1993;  a Convenção sobre os Direitos das Crianças foi ratificada em 
1990 e a Convenção sobre o Estatuto dos Refugiados foi ratificada em 1997. 

� Com a ratificação desses tratados o Brasil reconhece o direito a moradia como um direito 
humano e assume responsabilidades frente a comunidade internacional para proteger e 
concretizar esse direito. As declaraçoes originam compromissos eticos e politicos e as 
convençoes, tratados e pactos originam deveres e obrigaçoes legais (art. 5o, § 2o, CF)



� O princípio da não discriminação entre os gêneros , no que se refere à
segurança da posse, está contemplado no artigo 183, § 1o da Constituição e no 
artigo 1o, § único, da Medida Provisória nº 2220, de 2001, que estabelecem 
que o título de domínio, a concessão de uso e a concessão de uso especial para 
fins de moradia será conferida de forma gratuita ao homem ou à mulher, ou a 
ambos, independentemente do estado civil. A  Portaria nº 11 do Ministério do 
Planejamento, Orçamento e Gestão também  prioriza a mulher chefe de família 
como público alvo dos programas habitacionais com recursos da União.

2001- Lei Federal n°10.257-Estatuto da Cidade :

� regulamenta os capítulos de política urbana 182 e 183 da CF;
� estabelece princípios e diretrizes para o ordenamento territorial e urbanístico, calcado 

no princípio da função social e ambiental da proprieda de e na garantia do Direito a 
Cidades Sustentáveis “entendido como o direito à terra urbana, à moradia, ao 
saneamento ambiental, à infra-estrutura urbana, ao transporte e aos serviços 
públicos, ao trabalho e ao lazer, para as presentes e futuras gerações” (artigo 
2°).;

� estabelece amplo leque de instrumentos que tratam da segurança da posse (Usucapião 
Urbano, Concessão do Direito Real de Uso e Zonas Especiais de Interesse Social), da 
regularização fundiária (ZEIS), do ordenamento territorial (plano diretor participativo, 
parcelamento, edificação ou utilização compulsórios)

O Direito O Direito àà Moradia na CF de 1988 e outros Moradia na CF de 1988 e outros 
Instrumentos Legais NacionaisInstrumentos Legais Nacionais



2002- O Novo Código Civil Brasileiro (Lei nº 10.406- art. 1.288 , 
parágrafos 3º e 4º) entende a propriedade urbana como um direito 
amplo, mas não absoluto, que deve ser exercido em consonância com as 
finalidades econômicas, sociais e ambientais, possibilitando, dessa forma,  
a regularização dominial em áreas de interesse social. 

2003- Lei Federal n °°°° 10.741-Estatuto do Idoso, capítulo IX, art. 37 e 38, 
estabelece o direito à moradia e a prioridade da titularidade da moradia 
aos idosos nos programas habitacionais.

2005 – Lei 11.124, de 16/07/2005, de iniciativa popular, cria o Sistema 
Nacional de Habitação de Interesse Social- SNHIS e o Fundo Nacional 
de Habitação de Interesse Social-FNHIS , com o objetivo de promover o 
acesso à terra urbanizada e à habitação digna para a população de menor 
renda (art. 2º, I e II), acolhendo o principio da moradia digna como um 
vetor de inclusão social (art. 4º, I, b) 

O Direito O Direito àà Moradia na CF de 1988 e outros Moradia na CF de 1988 e outros 
Instrumentos Legais NacionaisInstrumentos Legais Nacionais



Monitorando o Direito Monitorando o Direito àà Moradia nas Moradia nas 
Cidades Brasileiras: 1992Cidades Brasileiras: 1992--20072007

� O conceito de moradia adequada é o ponto de partida para a construção 
dos indicadores de direito à moradia

� O Comitê das Nações Unidas sobre os Direitos Econômicos, Sociais e Culturais 
no General Comment no. 4 on the Right to Adequate Housing (1991), identificou 
7 componentes básicos para uma moradia adequada:

1. Segurança nos direitos de propriedade;
2. Disponibilidade de serviços, equipamentos e infra-estrutura;
3. Disponibilidade a preços acessíveis;
4. Habitabilidade (espaço adequado e durabilidade);
5. Acessibilidade a todos os grupos sociais;
6. Localização (acesso a emprego, saúde e equipamentos sociais);
7. Adequação cultural.

“Moradia adequada significa mais do que ter um teto sobre a cabeça. Significa também 
privacidade adequada; espaço adequado; acessibilidade física; segurança adequada; 
segurança da posse; estabilidade e durabilidade estrutural; iluminação, calefação e 
ventilação adequadas; infra-estrutura básica adequada tal como serviços de abastecimento 
de água, esgoto e coleta de lixo, qualidade ambiental e fatores relacionadas à saúde 
apropriados; e localização adequada no que diz respeito ao local de trabalho e aos 
equipamentos urbanos: os quais devem estar disponíveis a um custo razoável (...) Fatores 
relacionados ao gênero e à idade (...) devem ser considerados” (Agenda Habitat, paragrafo
60)



� O monitoramento do alcance do direito à moradia nas cidades brasileiras baseou-
se nos seguintes indicadores, construidos a partir dos microdados da PNAD 
para 1992-2007 e dados da MUNIC/IBGE:

� Popula ção sem teto - pessoas residentes em domicílios urbanos improvisados;
� Favelas - pessoas residentes em setores especiais de aglomerados subnormais;
� Cortiços - pessoas residentes em domicílios urbanos do tipo cômodo;
� Insegurança da posse - moradores urbanos com irregularidade fundiária;

� Pessoas com condições de moradia inadequadas (Critérios do UN-Habitat
para o Monitoramento da Meta 11) : residentes em domicílios urbanos 
particulares permanentes que apresentam pelo menos uma das seguintes 
inadequações:

• ausência de água por rede geral canalizada para o domicílio;
• ausência de esgoto por rede geral ou fossa séptica; 
• ausência de banheiro de uso exclusivo do domicílio;
• teto e paredes não duráveis; 
• adensamento excessivo;
• não conformidade com os padrões construtivos (aglomerado subnormal);
• irregularidade fundiária (sem propriedade do terreno ou outras condições como

invasão)

Monitorando o Direito Monitorando o Direito àà Moradia nas Moradia nas 
Cidades Brasileiras: 1992Cidades Brasileiras: 1992--20072007



Pessoas em Assentamentos Informais por Pessoas em Assentamentos Informais por 
tipo de informalidadetipo de informalidade

Fonte: elaboração propria, com base em microdados da PNAD IBGE 1992-2007



�As desigualdades raciais no acesso a moradia adequada diminuiram, 

mas gap entre brancos e negros supera os 18 pontos percentuais

Fonte: elaboração propria, com base em microdados da PNAD IBGE 1992-2007
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�Desigualdades raciais diminuiram, mas ainda 

permanecem em patamar elevado

Fonte: elaboração propria, com base em microdados da PNAD IBGE 1992-2007
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�As crianças até 12 anos apresentam piores condições

de moradia que as demais faixas etárias

Fonte: elaboração propria, com base em microdados da PNAD IBGE 1992-2007
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�Apesar dos avanços, no Brasil ainda existe uma vasta 

gama de necessidades habitacionais insatisfeitas

Fonte: elaboração propria, com base em microdados da PNAD IBGE 1992-2007
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Municipios com Legislação Urbanistica

17,7

78,3

33,4

25,1

41,7

81,3

73,3

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

90,0

100,0

Plano diretor Perímetro
Urbano

Parcelamento
do solo

Zoneamento Órgão
para política de

habitação

Programa
habitacional

Cadastro de famílias 
para programas
habitacionais

Municípios com 
Obrigatoriedade de 

Fazer o Plano 
Diretor

Planos Entregues nas 
Câmaras (Aprovados e em 

Tramitação)

Em estágio final de 
elaboração no executivo 

(previsão de entrega até final 
de novembro)

Em elaboração no 
executivo (outras 

etapas) Não iniciado
1682 1130 196 296 60

Fonte: IBGE-MUNIC,2005

Fonte: MCidades, SNPU, posicao em 10/10/2006



Moradia: ConsideraMoradia: Consideraçções finaisões finais
� A análise dos indicadores mostra sensível melhoria nas condições de 

moradia da população brasileira residente em áreas urbanas entre 1992 e 
2007, com os indicadores apresentando ram performance positiva;

� Observou-se a implementação gradual e progressiva do Direito à Moradia 
no Brasil, com a proporção de pessoas residindo em domicílios urbanos 
com condições de moradia adequadas aumentando, de50,7% em 1992 
para 65,5% em 2007;

� O Brasil ratificou os principais pactos, convenções e declarações da ONU 
que incluem o Direito à Moradia como uma parte indissociável para o 
alcance dos Direitos Humanos;

� Destaca-se a inclusão do Direito à Moradia entre os direitos sociais mínimos 
da população pela Emenda Constitucional n° 26/2000 e  a homologação do 
Estatuto da Cidade;

� Apesar dos resultados positivos alcançados, o Direito à Moradia ainda não 
está acessível a todos os cidadãos brasileiros, pois cerca de 34,5% da 
população do país apresentam condições de moradia precárias;



� Os princípios da igualdade e da não-discriminação no Direito 
à Moradia também ainda não foram alcançados, há
desigualdades no acesso à moradia adequada entre grupos 
raciais, os estratos socioeconômicos e as grandes regiões 
(piores condições de moradia entre a população negra e 
pobre residente em assentamentos informais e nas regiões 
Norte e Nordeste);

� Não foram observadas desigualdades de genero no acesso à
moradia adequada, o que merece pesquisa mais aprofundada

� A persistência de um número elevado de necessidades 
habitacionais insatisfeitas nos grupos de renda mais baixos 
exigirá um aumento substancial dos investimentos por parte 
dos 3 níveis de governo, notadamente nos setores de 
habitação de interesse social, urbanização de assentamentos 
precários, regularização fundiária e aumento da cobertura de 
saneamento básico, sobretudo esgotamento sanitário, se 
quisermos universalizar o direito à moradia adequada para 
todos os cidadãos brasileiros.

Moradia: ConsideraMoradia: Considera çções finaisões finais



A TRADIÇÃO CONSTITUCIONAL: AUSÊNCIA DE REFERÊNCIAS 
ESPECÍFICAS AOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO 

• CF de 1934= Competência comum da União, Estados e Municípios de adotarem 
medidas legislativas e administrativas para e redução da morbidade infantil e a 
preservação da “higiene social”. Cabia privativamente à União legislar sobre a 
política de saúde e os usos dos recursos hídricos, diretriz que se consubstanciou 
através do “Código de Águas”, de 1934.

• CF de 1937= Manteve os mesmos princípios da Constituição de 1934, mas foi 
reservado um papel complementar para que os estados pudessem legislar sobre a 
“higiene popular”, suprindo as lacunas da legislação federal.

• CF de 1946= Também manteve os mesmos princípios das Constituições anteriores, 
mas reservou aos municípios competência para “organizar os serviços públicos 
locais”, inaugurando uma tradição político-administrativa de considerar o 
saneamento como de competência municipal. 

• CF de 1967= Também manteve o princípio de que caberia aos municípios 
organizarem os serviços públicos locais, mas sem qualquer referência explícita aos 
serviços de saneamento básico.

A CF e o Saneamento Básico



A CF e o Saneamento Básico

CARACTERÍSTICAS POLÍTICO-ADMINISTRATIVAS DA 
TRAJETÓRIA DO SANEAMENTO 

A ausência de referências explícitas ao saneamento nas Constituições 
anteriores expressou a visão político-administrativa que predominou 
até os anos 60, que não considerava os serviços de saneamento 
como integrantes de uma política pública específica e dotada de 
estrutura e princípios próprios. O saneamento era tratado como um 
subproduto setorial de políticas mais amplas, em geral como 
componentes das políticas de saúde pública orientadas para o 
combate às epidemias.



A CF e o Saneamento Básico
OS MODELOS POLÍTICO-ADMINSTRATIVOS ERAM BASEADOS NA S REFERÊNCIAS 

CONSTITUCIONAIS ? 

• Entre 1930 e meados dos anos 60 os serviços eram executados predominantemente pelas 
municipalidades, com a assistência técnica e/ou a supervisão dos órgãos federais de saúde pública 
e de infra-estrutura e drenagem:

• DNS, SESP e DNER nos anos 40 e 50 = Modelo baseado na descentralização operacional e em 
distintos parâmetros de política tarifária. Em 1953 é lançado o I Plano Nacional de Saneamento.

• Departamento Nacional de Obras e Saneamento-DNOS . Integrante do Ministério de Viação e 
Obras Públicas, adquire crescente importância a partir do final dos anos 50 e se consolida no início 
dos anos 60, com a criação do Fundo Nacional de Obras em Saneamento em 1962.

• SUDENE e BID a Partir de 1959 = Estimulam o princípio da auto-sustentação tarifária e a 
concessão dos serviços municipais aos estados como condição para o acesso aos empréstimos.   

• Primeira Fase do Regime Militar = O saneamento é contemplado no Plano Decenal de 
Desenvolvimento econômico e Social, depois PED, que sugere a criação do Fundo Nacional de 
Saneamento e do Conselho Nacional de Saneamento. Em 1967 o Fundo é criado com o nome de 
Fundo de Finanças para o Saneamento-FISANE, entregue ao BHH nesse mesmo ano.

• Segunda Fase do Regime Militar/PLANASA =Modelo mais centralizado, baseado no princípio da 
auto-sustentação tarifária, no estímulo à concessão dos serviços municipais para os estados, na 
formação das CESBs, e tendo como referência operacional os subsídios cruzados. 



A CF e o Saneamento Básico

A CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 E O TRATAMENTO DO 
SETOR DE SANEAMENTO

A Constituição de 1988 foi a primeira a contemplar explicitamente o 
termo saneamento no seu texto. Contudo, distintamente das áreas 

de educação, saúde, trabalho, moradia, lazer, segurança e 
previdência, o saneamento não foi contemplado no Capítulo III da 

CF, referente aos diretos sociais. Isso revela uma percepção restrita 
acerca do saneamento - inserido de forma genérica na questão 

habitacional – como um direito que necessita ser corporificado no 
acesso aos serviços públicos, estabelecendo uma relação direta 

entre os indivíduos e os conteúdos sociais dessa política. 



A CF e o Saneamento Básico
CF DE 1988- O SANEAMENTO COMO DIREITO SOCIAL MEDIADO  PELAS 

DIRETRIZES DE DESENVOLVIMENTO URBANO

Excluído do rol de direitos sociais, o saneamento básico foi incorporado pela 
CF pelo inciso XX do Art. 21 como um dos elementos da infra-estrutura 
urbana, onde está estabelecido que “compete à União instituir diretrizes 
para o desenvolvimento urbano, inclusive habitação, saneamento básico e 
transportes urbanos”. Também através do inciso IX do Art. 23, foi definido 
que é competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e 
dos Municípios, “promover programas de construção de moradias e a 
melhoria das condições habitacionais e de saneamento básico”. 

Os serviços de saneamento são concebidos como um elemento do espaço 
urbano e como fator estruturante das cidades e, em decorrência disso, um 
requisito importante para o bem-estar dos cidadãos. Essa forma de inserir o 
saneamento não o incorpora como um componente direto da cidadania, 
esta entendida como um conjunto de diretos universais que não comporta 
mediações da estratificação social ou fatores relativos à qualidade de vida 
das cidades. 



A CF e o Saneamento B ásico
AS DIRETIRZES CONSTITUCIONAIS E O SETOR  DE SANEAME NTO: O PESO DA TRAJETÓRIA

A influência da CF sobre o setor de saneamento foi tênue e exercida de forma indireta. Dentre 
os principais fatores que direta e indiretamente in cidiram sobre o comportamento da política, 
podem ser citados:

• O lugar historicamente ocupado pelo setor de saneamento como integrante de políticas mais amplas 
não contribuiu para a consolidação política e técnica do setor no âmbito da Constituição.

• A trajetória histórica do saneamento a partir do PLANASA foi caracterizada pela grande autonomia 
administrativa e operacional dos concessionários dos serviços, principalmente no exemplo das 
grandes companhias estaduais. Em função dessa característica político-institucional da organização 
da política, estas definem o perfil sócio-econômico e territorial dos investimentos.  

• Esse desenho organizacional situa os concessionários efetivamente como os grandes decisores da 
política, apesar dos incentivos contidos nos programas federais e nas regras para a contratação dos 
recursos. 

• O processo referido acima reforçou a tendência geral dos sistemas setoriais operarem tendo como 
referência o seu próprio campo jurídico-administrativo, e não os conteúdos sociais e ético-políticos
contidos na Constituição.   

• O Governo Federal dispõe de reduzida capacidade de fiscalização e acompanhamento dos 
investimentos, e como a estrutura normativa dos programas possibilita aos concessionários ampla 
margem decisória, os investimentos são alocados em função da sustentabilidade financeira dos 
operadores e das pressões originadas dos ciclos eleitorais nos estados. 

• O conjunto dos fatores explicitados acima contribuiu para imprimir à política de saneamento um perfil 
sócio-econômico e regional altamente regressivo. E apesar da ampliação da cobertura relativa dos 
serviços nos últimos anos, a redução do déficit absoluto continua sendo um desafio difícil de ser 
equacionado. Até o ano de 2006, o déficit absoluto dos serviços de água e esgotos oscilou entre a 
estabilidade e o crescimento.   Essa situação apenas começa a dar sinais de reversão a partir de 
2007.



A CF e o Saneamento Básico

A COBERTURA DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO 
EVOLUIU NAS DUAS ÚLTIMAS DÉCADAS. EM 
2007 A COBERTURA  DOMICILIAR -RURAL E 
URBANO- DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO 
ATINGIU 83,3%  NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA 
E 513% NO ESGOTAMENTO SANITÁRIO POR 
REDE GERAL

PORÉM..............



Evolução Domiciliar e do Déficit dos Serviços 
de Água e de Esgotamento Sanitário-Rural e 
Urbano-1993-2007

OBS: Exclui fossa séptica

1993 36.958 22.576 61,09 9.248 25,02

1995 38.970 23.561 60,46 9.274 23,8

1996 39.746 23.718 59,67 8.896 22,38

1997 40.645 24.081 59,25 9.061 22,29

1998 41.890 24.092 57,58 8.856 21,17

1999 42.851 24.172 56,41 8.664 20,22

2001 46.507 25.387 54,59 8.804 18,93

2002 48.036 25.720 53,54 8.662 18,04

2003 49.712 25.865 52,03 8.689 17,48

 2004 ¹ 51.753 26.899 51,97 9.196 17,77

 2005 ¹ 53.114 27.493 51,76 9.388 17,68

2006 54.610 28.138 51,53 9.168 16,79

2007 56.344 27.423 48,67 9.401 16,68

Déficit Absoluto de 
Abastecimento de Água 

por rede geral
%ANO

TOTAL DE 
DOMICÍLIOS

Déficit  Absoluto de 
Esgotamento Sanitário 

por Rede Coletora
%



Evolução domiciliar e do déficit absoluto de água e  esgoto - 
Brasil, 1993-2007 (em milhões de unidades)
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Transporte Urbano: Competência 
Normativa

União - Privativa

• Diretrizes para o desenvolvimento urbano
*Transporte Urb. (art. 21 XX)

• Política Nacional de Transporte (art. 22, IX)

• Normatização de trânsito e transporte (art. 22, XI)

� (2004) Conselho das Cidades  aprovou 30 Diretrizes

Estados e Municípios - suplementar



Transporte urbano: Titularidade

* Já prevista no Cód. Nacional de Trânsito (1966)

Constitucionalização da Titularidade Municipal

• Prestação Direta (próprio Município)

� regime de concessão ou permissão
*Licitação

• Prestação Indireta (próprio Município)



Transporte urbano: Financiamento
Fonte de Recursos vinculada para Setor*

• Arrecadação da CIDE com três possibilidades 
de gasto 

– Subsídio a combustíveis (álcool gás natural, petróleo e derivados)

– Financiamento de programas de infra-estrutura de 
transportes

– Financiamento de projetos ambientais *
(relacionados com indústria do petróleo e do gás)

(Art. 177, § 4º, II) pela Emenda Const. nº33/2001



Planejamento do Transp. urbano

Conteúdo Mínimo do Plano Diretor
• Condição para Função Social da Cidade e da 

Propriedade:

� acessibilidade e a mobilidade sustentável 
(Resolução nº 34/2005 do Mcidades, Art. 1º e Art. 2º, II)

• Plano de Transporte Urbano obrigatório para 
municípios maiores de 500 mil habit.

Estatuto da Cidade 



Trabalhadores urbanos e rurais (art. 7º, IV)

• Salário Mínimo que atenda necessidades de moradia 
e de transporte

� Avanço sobre a Lei do Vale Transporte (Lei 7.418/85)

• Responsabiliza o Estado em garantir programas de 
serviço de transporte

Educando no Ensino Fundamental (art.208, VII)

Transporte urbano: Direitos Sociais



Idosos (maiores de 65 anos) (art. 230)

• Gratuidade dos transportes coletivos urbanos 

• Exigência de leis que disponham sobre a adaptação 
dos veículos de transporte coletivo 

Portadores de deficiência ou com 
dificuldade de locomoção (Art. 244. e 227, §2º.)

Transporte urbano: Direitos Sociais



Transporte Urbanos: Consideraç ões 
Finais

• Suporte para nova legislação e nova 
mentalidade do setor de transporte urbano

• Política Nacional de Transporte

• Constitucionalização 

Tratamento da CF sobre Transporte Urbano

�Democratização da política setorial 

�Reconhecimento de Direitos
***Direito a Mobilidade Urbana***



Impostos Urbanos
• Histórico Legislações:
• Constituição de 1891 e 1934: Competência Estadual: tributação de imóveis 

rurais e urbanos e transferência de propriedade;

• Constituição de 1937: Competência Estadual: ITR, Transferência de 
Propriedade, Heranças e Doações;
– Competência Municipal: IPTU;

• Constituição de 1946: Mesmas da Constituição de 1937 + Contribuição de 
Melhoria;

• Lei 5.172/1966: Código Tributário Nacional - CTN (regula até o momento as 
principais diretrizes em matéria tributária);

• Contribuição de Melhoria: Regulamentada pelo CTN e pelo Decreto 195/67. 
Objetivo do tributo era ressarcir a sociedade pela valorização imobiliária 
privada gerada por obras públicas. Elevadas exigências técnicas e 
administrativas legais e falta de vontade política não popularizaram sua 
aplicação (cerca de 25% dos municípios brasileiros arrecadaram valores 
simbólicos do tributo entre 1997 e 2006) 



Impostos Urbanos
• CF 1988: Preocupação com os problemas urbanos, maiores 

responsabilidades ao ente municipal na gestão e arrecadação tributária. Art
153 e 156 previam progressividade dos impostos diretos, como o IR e o 
IPTU;

• IPTU: Não permitida pelo STF a progressividade ou seletividade das 
alíquotas antes da EC 29/2000 (esta  teve que permitir expressamente a 
progressividade e seletividader das alíquotas).  STF entendia que só era 
possível alíquotas diferenciadas entre imóveis construídos e não 
construídos (apenas progressividade da função social). O órgão também 
não permite progressividade em função do número de imóveis, ociosidade 
e renda do contribuinte. Dados de 2007 afirmar que 35% das cidades 
grandes e médias já adotam algum critério de variação das alíquotas;

• IPTU Progressivo no Tempo: a Lei 10.257/01 regulamentou o art. 182 da 
CF 1988, permitindo aos municípios aumento anual da alíquota do IPTU 
(até 15%) para imóveis que não se enquadrarem no Plano Diretor 
Municipal. Dados de 2007 afirmam que apenas 12% dos municípios 
contém esse instrumento em suas legislações.



Impostos Urbanos
• IPTU: Segundo STN, as avaliações imobiliárias municipais tem que ser 

elaboradas por projeto de lei, submetido a Câmara de Vereadores que 
pode inclusive rejeitar todo o projeto. Grande pressão política local para 
perpetuação de avaliações imobiliárias defasadas, principalmente em áreas 
que sofrerão valorização imobiliárias. Exemplo: Porto Alegre e Rio de 
Janeiro possuem Planta Genérica de Valores de 1991 e 1997, 
respectivamente!;

• Imposto sobre Heranças e Doações: Competência Estadual. Ainda se 
discute a progressividade das alíquotas, que é limitada a 8% (Resolução 
Senado 9/1992). 

• Contribuição para Custeio da Iluminação Pública: Declarada 
inconstitucional pelo STF teve que ser legalizada pela EC 39/2002. 
Atualmente é cobrada na fatura de energia elétrica dos consumidores e já
atinge grande parte dos municípios. 

• Taxa de Coleta de Lixo de Limpeza Pública: Apesar da maioria dos 
municípios aplicarem tal tributo, a arrecadação ainda é muito baixa em 
virtude do potencial e da importância desse tipo de serviço (entre R$ 1,30 e 
R$ 2,00, entre 1997 e 2006, valores reais); 



Tributos Urbanos : Desafios
• Diminuir a pressão e o custo político da aplicação de uma política tributária 

ativa, informando a população dos benefícios das taxas de limpeza pública, 
coleta de lixo e iluminação pública. Forte viés regressivo da política, pois as 
áreas urbanizadas mais valorizadas já contam com esses serviços 
fundamentais;

• Maior utilização dos mecanismos constitucionais relativos a 
progressividade e seletividade das alíquotas do IPTU e do uso do IPTU 
Progressivo no Tempo como forma de estimular a função social da 
propriedade sem a necessidade de desapropriações mediante 
indenizações;

• Capacitação dos municípios na elaboração do cadastro imobiliário, 
avaliações imobiliárias e fortalecimento das Procuradorias Municipais para 
para problemas com dívida ativa e questionamentos legais;

• Fiscalizar, Incentivar e Capacitar os municípios a aplicarem a Contribuição 
de Melhoria e a ajustarem a Planta de Valores a realidade do mercado 
como forma de recuperar parte investimentos públicos que ocasionaram 
ganho imobiliário. Uso dos Tribunais de Contas para fiscalizarem as ações 
dos municípios nesses aspectos (o que não é feito).


