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"INSTITUI O CONSELHO MUNICIPAL DE HABITAÇAO, CRIA
O RESPECTIVO FUNDO E DA OUTRAS PROVIOCNCIAS"

AMADOR PINHEIRO DOS SANTOS NETO, Prefeito Municipal de São José das
Missões-RS:
Faço saber no cumprimento ao disposto no art. 65, Iv, da Lei Orgânica Municipal, que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte;
LEI:
CAPITULO I
DAS DISPOSIÇOES GERAIS
Art. lº - Fica criado o Conselho Municipal de Habitação - COMHAB ~
com as seguintes competências:
I - estabelecer as diretrizes e os programas da política habitacio
nal Popular do Município;
11 - gerir os recurso do Fundo Municipal de Habitação;
111 - propor, analizar e avaliar os programas de moradia popular e
implantados pelo Município;
IV - fixar critérios para distribuições dos recursos do Fundo Municipal de Habitação;
V
- estabelecer política de subsídios;
VI - estabelecer critérios para credenciamento dos agentes promotores e de assessoria técnica;
VII - analizar e aprovar os projetos habitacionais dos agentes promotores;
VIII- elaborar seu regimento interno.
Art. 2º - Os programas desta Lei, administrados pelo Conselho Municipal de Habitação, destina-se ao financiamento e implantação de programas habitacionais de interesse social, para a população de baixa renda.
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Art. 3º - Para efeito desta lei, considera-se população de baixa
renda, a população moradora em precárias condições de habitalidade, com renda famí Lí ar igualou
inferior a 03 (tres) salários mínimos.
Art. 4º - São considerados programas habitacionais de interesse social:
I
II
III

-

construção de moradias populares;
produção de lotes urbanizados dotados de infra-estrutura;
reforma ou recuperação de unidades habitacionais;
aquisição de material de construção;

IV
V
regularização fundiária;
VI
- serviços de assistência técnica ou jurídica;
VII - aquisição de áreas para fins habitacionais;
VIII - urbanização de favelas.
CAPITULO II
DA CONSTITUIÇAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE HABITAÇAO

~"

Art. 5º - O COMHAB será composto por representação praritária dos
seguintes entes públicos e das entidades da sociedade civil;
I - Em representação dos entes públicos:
a - um representante do Poder Executivo Municipal;
b - um representante das instituições financiadoras da habitação
popular vinculada à União Federal;
c - um representante das entidades habitacionais vinculadas ao Estado do Rio Grande do Sul;
11 - Em represntação às entidades de sociedade civil:
a - Três representantes das associações de mutuários do Fundo Municipal de Habitação.
§ lº - Cada qual dos entes mencionados neste artigo indicará
um
membro titular eum suplente para o mandato de dois anos, permitida a recondução no
periodo subsequente.
§ 2º - Constitui-se requisito à participação das entidades 'civil,
serem pessoas jurídicas devidamente habilitadas.
Art. 6º - As deliberações do Conselho serão tomadas pela maioria
absoluta de seus membros.
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I: CAPITULOHI

DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇAO
Art. 7º - ~ instituido o Fundo Municipal de Habitação'- FUMHAB - que
sera administrado por servidor público indicado pelo Poder Executivo Municipal:
Art. 8º - Constituem-se recursos financeiros do FUMHAB:
I
- o resultado pecuniário das alienações de bens imóveis pertencentes ao Município, após satisfeitos os fatos que deram causa à sua inclusão no
patrimônio municipal;
11
- o retorno dos valores, dos financiamentos de construção e reforma de casa populares;
111 - as verbas repassadas pelo Estado-Membro e pela União, ao Município, para fins habitacionais;
IV
- bens imóveis transferidos por pessoas jurídicas, destinadas
a implantação de Projetos de desenvolvimento habitacional, urbano ou rural;
y..
- contribuições ou doações de pessoas físicas ou jurídicas,
nacionais ou estrangeiras;
VI
- os resultados das aplicações financeiras dos recursos do Fundo Municipal de Habitação;
VII - Os recursos provenientes de multas aplicadas por descumprimento das determinações do COMHAB:.
Parágrafo único - Em se tratando de financiamento de construção de
casas populares, cujos recursos originem-se de convênios entre o Município, a COHA
e outros, sem obrigação da municipalidade de devolução, os recursos reverterão ao
FUMHAB, ao longo de 05 anos, em prestações mensais.
Art. 9º - Os investimentos dos recursos do FUMHAB obedecerão os critérios definidos nesta Lei, as determinações do COMHAB e o regimento interno regulamentar deste conselho.
Art. 10 - Para efeitos desta Lei, considera-se casa populares
economia

residencial

destinada

exclusivamente

à moradia_de 1.:I1E.
1

única

família,em

a
10-

teamento urbanizado pelo Município, constituída, apenas, de dormitório, sala, co zinha, banheiro e circulação, cuja área total da habitação ou unidade não ultrapasse a 52,0$ m2 e com precisão de ampliação de até 70,00 m2.
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CAPITULO

IV

DOS BENFICIJl.RIOS
Art. ll-,Somente
desta Lei, quem:
I

poderão beneficiar-se dos programas habitacionais

- não for proprietário de qualquer imóvel urbano ou rural, ex-

ceto um terreno a ser destinado à casa popular de moradia familiar;
11 - possui renda familiar inferior a 03 (três) salários mínimos
mensais;
111 - destinar a casa popular a ser construí da ou reformada a moradia familiar própria.
IV - for civilmente capaz;
V
apresentar no momento de sua inscrlçao folha corrida judicial,
expedida pelo distribuidor criminal da comunidade em que residiu nos últimos (cinco anos.
VI

- Residir no Território do Município de São José das Missões.

CAPITULO V
DOS FINANCIAMENTOS
Art. 12 - Os financiamentos dar-se-ão ao prazo fixo de'cincb anos.
Art. 13 - Os financiamentos compreenderão as casas construídas pelo
Município e as construídas pelo próprio mutuário.
§ lº - quando as casas forem construí das pelo Município, o mutuário
a receberá concluída, competindo-lhe apenas o pagamento das prestações e a observância desta Lei e dos programas.
Art. 14 - Os bens financiados pelo FUMHAB gravados de ônus até ~ a
quitação do financiamento.
CAPITULO VI
DAS DISPOSIÇOES FINAIS
Art. 15 - Os móveis habitacionais financiados pelo FUMHAB somente
poderão ser transferidos a terceiros com a anuência do Município, desde que os substitutos do mutuário original sejam selecionados em observânci
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ao disposto nesta Lei.
Art. 16 - O seguro é obrigatório aos imóveis financiados pelo FUMHAB
Art_ 17 - Em caso de falecimento de mutuário, ficará quitado o financiamento e desobrigada da devolução ao FUMHAB a quarta-parte correspondente à
sua participação financeira na renda familiar.
Art. 18 - Eventuais reformas e ampliações do espaço fisico dos imóveis financiados, de acordo com o artigo 10 desta Lei deverão ser comunicados e
legalizados perante agente financiador e demais órgãos competentes.
Art. 19 - As prestações deverão ser pagas mensalmente ao Município
até o 6º (sexto) dia ótil do mês subsequente ao vencido.
Parágrafo' único - Os reajuste das prestações será na mesma propor:
ção e na mesma data ao reajuste do Salário Mínimo Nacional bem como o saldo devedor.
Art. 20 - A prestação mensal de cada mutuário corresponderá ao valor
de 10% (dez por cento) do Salário Mínimo vigente.
Art. 21 - A presente Lei será regulamentada por Oecreto pelo Poder
Executivo.
Art. 22 - Os beneficiários deverão entrar na posse da casa, junta
mente com sua família, no prazo de 30 (trinta) dias após a entrega da mesma.
Art. 23 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação e revoga as disposições em contrário.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE SAO JOS~ DAS MISSOES, aos 10
agosto de 1995.
~

~AMAoOR PINHEIRO DOS SANTOS NETO
Prefeito Municipal
-SE E PUBLIQUE-SE:

DE CfMJOS MARTINS
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Sec. Mun. de Administração
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