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"DISPOE SOBRE A CONSTITUI<;Ao DO CONSELHO
MUNICIPAL DE HABITA<;Ao (CMH), CRIA 0 FUNDO
MUNICIPAL DE HABITA<;Ao (FMH), E DA OUTRAS
PROVIDENCIAS".

EDISON LUIS BUENO DE QUADROS., Prefeito Municipal de
Sao Jose das Miss5es/RS, Fai;o Saber no cumprimento ao disposto no Artigo 65, Inciso
IV, da Lei Organica Municipal, e que a Camara Municipal de Vereadores aprovou e eu
sanciono e promulgo a seguinte:

Art.! 0 - Fica constituido 0 Conselho Municipal de Habitac;ao, em

carater deliberativo e com finalidade de assegurar a participac;ao da comunidade na

elaborac;ao e implementac;ao de programas na area social no tocante a habitac;ao, alem

de direcionar 0 Fundo Municipal de Habitac;ao a que se refere 0 artigo seguinte.

Art. 2° - Fica criado 0 Fundo Municipal de Habitac;ao, destinado

a proplClar apOlO e suporte financeiro a implementac;ao de programas de habitac;ao,

voltadas a populac;ao de baixa renda.

Art. 30
- Os recursos do Fundo, em consonancia com as diretrizes

e normas do Conselho Municipal de Habitac;ao, serao aplicadas em:

I - Construc;ao de moradias pelo Poder Publico, em regime de

administrac;ao direta (contratac;ao de mao-de-obra, ante construc;ao, ajuda mutua ou

mutirao);

II - Produc;ao de lotes urbanizados;

III - Melhoria de unidades de construc;ao;

IV - Aquisic;ao de materiais de construc;ao;

V - Construc;ao e reforma de equipamentos comunitarios e

institucionais, vinculados a projetos habitacionais e de saneamento basico;
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VII - Complementayao da infra-estrutura em loteamentos

deficientes, afim de regulariza-Ios;

VIII - Ayoes em cortiyos e habitayoes coletivas com 0 objetivo de

IX - Projeto e assentamento de moradores em areas de risco;

X - Implementayao ou complementayao de equipamentos urbanos

de carater social, nas areas de habitayao popular;

XI - Aquisiyao de areas para a implementayao de projetos

XII - Contratayao de serv190s de terceiros, mediante licitayao,

para execuyao ou implementayao de projetos habitacionais;

XIII - Constituiyao do banco de materiais;

XIV - Constituiyao do banco de terras;

XV - Contratayao de serviyos de assistencia tecnica e juridica;

XVI - Realizar projetos de gerayao de emprego e renda;

Art. 4° - Para todos os efeitos desta Lei, considera-se de baixa

renda a populayao moradora em precarias condiyoes de habitayao, favelas, cortiyos,

palafitas, area de risco ou trabalhadores com faixa de rend a individual ou conjugada

com esposas, nao superiores a cinco sahlrios minimos vigentes na epoca da implantayao

do projeto.

Art. S° - Constituirao receitas do Fundo Municipal de Habitayao:

I - Dotayao oryamentaria propria;

II - Recebimento de prestayoes decorrentes de financiamento de

programas habitacionais;

III - Doayao, auxilio e construyao de terceiros;

IV - Recursos financeiros oriundos do Govemo Federal e Orgaos

Publicos, recebidos diretamente ou por meio de convenios;
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v - Recursos financeiros oriundos de organismos intemacionais

de coopera<;ao, recebida diretamente por meio de convenio;

VI - A parte capital decorrente da realiza<;ao de credito em

institui<;ao financeira oficial, quanta previamente autorizadas em Lei especifica;

VII - Renda proveniente de aplica<;ao de seus recursos no

VIII - Produto de arrecada<;ao de taxas e de multas ligadas a

licenciamento de atividades e infra<;oes as normas urbanisticas em geral, edificios e

posturais, alem de outras a<;oes tributarias ou penalizaveis que guardam rela<;ao com 0

desenvolvimento urbano em geral;

IX - Outras receitasprovenientes de fontes aqm nao

Panigrafo Primeiro - As receitas descritas neste artigo serao

depositadas, obrigatoriamente, em conta especial a ser aberta e mantida em agencia

bancaria oficial, de preferencia estadual;

Panigrafo Segundo - Quando nao estiverem sendo utilizados nas

finalidades pr6prias, os recursos do Fundo poderao ser aplicados no mercado de

capitais, de acordo com a posi<;ao das disponibilidades financeiras aprovadas pelo

Conselho Municipal de Habita<;ao, objetivando 0 aumento das receitas do Fundo, cujo

os resultados a ele reverterao;

Panigrafo Terceiro - Os recursos serao destinados, com

prioridade, a projetos que tenham como proponentes a Prefeitura Municipal,

Organiza<;oes Comunitarias, Associa<;oes de moradores e Cooperativas Habitacionais,

junto ao Conselho de Habita<;ao, ap6s aprovados por este, mediante apresenta<;ao da

documenta<;ao necessaria.

1- Terras devolutas do municipio;

II - Terras adquiridas com recursos do FMH.

III - Terras adquiridas com recursos pr6prios do municipio, com
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IV - Terras doadas por terceiros;

V - Terras provenientes de outras fontes.

I - Materiais reaproveitados;

II - Materiais adquiridos pelo FMH;

III - Materiais adquiridos com recursos pr6prios do municipio;

IV - Materiais doados por terceiros;

V - Materiais provenientes de outras fontes.

Art. 8° - 0 Fundo de que trata a presente Lei ficara vinculado

diretamente a rubrica oryamentaria da Secretaria Municipal da Assistencia Social.

Art. 9° - A Administrayao Municipal atraves da Secretaria

Municipal da Assistencia Social, fornecera os recursos humanos e materiais necessarios

para a aplicayao da presente Lei.

Art. 10° - Qualquer cidadao, entidade associativa ou de classe

podera requisitar informayoes e verificar documentos pertinentes ao FMH, tendo por

dever, denunciar eventual irregularidade ou ilegalidade constatada e comprovada.

Art. 11° - Compete a Secretaria Municipal da Assistencia Social:

I - Administrar 0 FMH de consonancia com as deliberayoes do

Conselho Municipal de Habitayao;

II - Ordenar empenhos e pagamentos das despesas do Fundo;

III - Firmar convenios e contratos, inclusive de emprestimos,

juntamente com 0 Prefeito Municipal, referente a recursos que serao administrados pelo

IV - Recolher a documentayao da receita e despesa,

encaminhadas a Contabilidade geral do municipio, assim com as demonstrayoes

mensais de receitas e despesas do Fundo;

V - Submeter ao Conselho as demonstrayoes mensais da receita e
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VI - Levar ao Conselho para conhecimento, apreciayao e

deliberayao projetos do Executivo na area de habitayao.

I - Tres membros representantes do Executivo Municipal, das

Secretarias Municipais da Assistencia Social, Obras e da Administrayao.

II - Tres membros representantes das comunidades locais;

III - Dois membros representantes de entidades sociais;

IV - Urn representante da sociedade civil ligado a area da

Paragrafo Primeiro - Tanto 0 Poder Publico como as demais

entidades indicarao os seus membros titulares e respectivos suplentes.

Paragrafo Segundo - Cada entidade tera 0 prazo de dez dias para

indicar 0 seu representante e suplente, a contar do recebimento do oficio solicitando a

indicayao.

Paragrafo Terceiro - 0 mandato dos conselheiros sera de dois

anos, permitindo-se uma reconduyao por igual prazo.

Paragrafo Quarto - A formalizayao dos membros do Conselho

sera feita par ato do Poder Executivo.

Paragrafo Quinto - 0 mandato dos membros do Conselho sera

exercido gratuitamente, ficando expressamente vedada a concessao de qualquer tipo de

remunerayao, vantagem ou beneficio de natureza pecuniaria.

Paragrafo Sexto - A Presidencia do Conselho-Gestor do CMH

sera exercida por urn representante da Secretaria Mun. De Administrayao.
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Art. 14° - Na primeira reuniao de cada gestao 0 Conselho elegeni

entre os seus membros uma diretoria, composta por presidente, vice-presidente e

secretario, que tomarao posse no mesmo ato.

Panigrafo Unico - Sera garantida a participayao de todos os

Art. 15° - As decisoes do Conselho serao tomadas com a

aprova9ao da maioria simples de seus membros, com a presenya de no minimo dois

teryos dos mesmos, contando com 0 presidente, 0 qual tera 0 voto de qualidade.

Art. 16° - A convocayao para reunioes sera feita por escrito, com

antecedencia minima de dois dias para as reunioes ordinarias e de vinte e quatro horas

para as extraordinarias.

Art. 17° - 0 Conselho tera 0 seu regimento intemo, que regera 0

funcionamento das reunioes e dispora sobre a operacionalidade de suas decisoes.

Art. 18° - Em beneficio de seu pleno funcionamento, 0 Conselho

podera solicitara colaborayao do Executivo Municipal para 0 assessoramento de suas

reunioes.

Art. 19° - Sao atribuiyoes do Conselho:

I - Determinar as diretrizes e normas para a gestao do FMH;

II - Estabelecer programas anuais e plurianuais de recursos do

III - Aprovar projetos que tenham como proponentes, a Prefeitura

Municipal, associayao de moradores e cooperativas habitacionais;

IV - Estabelecer limites maximos de financiamentos, a titulo

oneroso ou a fundo perdido, para as modalidades de atendimento previsto no artigo

terceiro;
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VI - Definir formas de repasse a terceiros dos recursos sob a

responsabilidade do Fundo .

VII- Estabelecer condic;:oesde retorno dos investimentos.

VIII - Definir os criterios e as formas para a transferencia dos

im6veis vinculados ao fundo, aos beneficiarios dos programas habitacionais;

IX - Trac;:ar normas para a gestao do patrimonio vinculado ao

X - Acompanhar e fiscalizar a aplicac;:ao dos recursos do Fundo,

solicitando, 0 auxilio do 6rgao de financ;:asdo Executivo;

XI - Dirimir duvidas quanta it aplicac;:ao das normas

regulamentares relativas ao Fundo, nas materias de sua competencia;

XII - Prop or medidas de aprimoramento no desemprego do

Fundo, bem como outras formas de atuac;:ao,visando a consecuc;:ao dos objetivos dos

programas SOCIalS;

XIII - Acompanhar e fiscalizar a execuc;:ao dos programas de

habitac;:ao,podendo requerer embargo de obras, suspensao da liberac;:aode recursos uma

vez constatada 0 desvio dos objetivos do Fundo, irregularidade na aplicac;:ao,desrespeito

as normas da boa tecnica ou agressao ao meio ambiente;

XIV - Propor e aprovar convenios destinados a execuyao de

projetos habitacionais, urbanizac;:ao e regularizac;:ao fundiaria;

XV - Elaborar e aprovar seu regimento interne;

XVI - Elaborar conjuntamente com 0 Poder Executivo a proposta

da politica habitacional contida na Lei de Diretrizes Orc;:amentarias, Plano Plurianual e

Orc;:amentoMunicipal;

Art. 210
- As despesas decorrentes para 0 atendimento da presente

Lei, correrao por conta de dotac;:aoorc;:amentaria pr6pria:
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Art. 22° - Semestralmente sera remetido a Camara Municipal de

Vereadores ao Conselho Estadual de Habitayao, a prestayao de contas do FMH.

Art. 23° - Os Projetos Habitacionais que usufruirem recursos do

Fundo de que trata a presente Lei, deverao ser apreciados pelos Poderes Executivo e

Legislati vo.

Art. 24° - Os pIanos de investimentos anuais ou plurianuais,

destinados a absorver recursos do Fundo, devem estar vinculados a Projetos especificos

e determinados no tempo e no espayO, bem como no Oryamento determinado, indicando

convenios e/ou financiamentos, se os houver.

Art. 25° - A presente Lei sera regulamentada, no que couber, por

Decreto do Executivo, no prazo maximo de trinta dias, a contar da data de sua

publicayao.

Art. 27° - Revogadas as disposiy5es em contrario em especial a

Lei Municipal n° 688/2009.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE SAO JOSE

DAS MISSOESIRS, AOS 31 DE MAR<;O DE 2010.

c:; --~
EDISON LUIS BUENO DE QUADROS

Prefeito Municipal

L
S ~I DO NASCIMENTO RIBEIRO
Sec. Mun. De Administrayao.
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