
 
LEI MUNICIPAL Nº 4922 
 
 
AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A FINANCIAR UNIDADES 
HABITACIONAIS DESTINADAS POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA DO 
MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 
 
 
Faço saber a todos os habitantes do Município de Florianópolis, que a Câmara de 
Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei: 
 
Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a financiar lotes urbanizados, a 
construção de habitações populares e a urbanização de áreas carentes beneficiando 
pessoas de baixa renda nos perímetros urbano/suburbano e em áreas rurais, com 
recursos captados através de empréstimo financeiro junto a Companhia de Habitação do 
Estado de Santa Catarina - COHAB/SC, ou em qualquer outro 6rgão Estadual ou 
Federal. 
 
§ 1º O Município, para tal fim, fica autorizado a contratar financiamento no valor de até 
R$215.000,00 (duzentos e quinze mil reais). 
 
§ 2º O Município fica autorizado, ainda, a dar em garantia dos contratos que firmar, as 
quotas do Imposto de Circulação de Mercadoria e Serviços - ICMS. 
 
Art. 2º O município, através do Fundo Municipal de Integração Social - FMIS, 
financiará lotes urbanizados e a construção de unidades habitacionais, as quais serão 
dadas em hipoteca ao Município como garantia real de financiamento, pelo prazo que 
vigorar o respectivo contrato. 
 
Art. 3º As prestações dos im6veis financiados conterão o valor do financiamento com 
base em tabelas praticadas pelos órgãos oficiais, nos programas de financiamento de 
natureza social, seguro habitacional por danos físicos, morte ou invalidez permanente, 
juros praticados em financiamentos de cunho social para cobertura do valor financiado e 
3 % (três por cento) destinados ao FMIS. 
 
Art. 4º O Poder Executivo Municipal, através do Fundo Municipal de Integração Social 
- FMIS, fica autorizado ainda, para a execução dos ditames desta lei, a fazer convênio 
ou contrato com órgãos ou entidades, objetivando a operação do sistema gestor 
hipotecário que se formará para o controle de prestações, seguros, taxas e emissão de 
planilhas de saldos. 
 
Art. 5º O parágrafo 2º do artigo 1º da Lei nº. 3.769/92 passa a ter a seguinte reda~o: 
 
"O prazo de pagamento poderá estender-se 25 anos, não devendo a prestação mensal ser 
superior a 30% (trinta por cento) da renda familiar, levando-se em conta o programa e a 
comunidade atendida. 
 
Art. 6º O parágrafo 5º do artigo 1º da Lei nº. 3.769/92 passa a ter a seguinte redação: 
 



"Após (dez) dias do vencimento as prestações estarão sujeitas a multa de até 10% (dez 
por cento) mensalmente. Atrasos superiores a três meses acarretarão notificação 
administrativa e superiores a 6 (seis meses) serão alvo de notificação judicial". 
 
Art. 7º Ficam incluídas as letras "G" e "H", no Art. 2º, da Lei 3210/89, com as seguintes 
redações: 
 
"Art. 2º ... 
 
A - 
B - 
C - 
D - 
E - 
F - 
G - Contratos de financiamento habitacional; 
H - Receitas provenientes da participação dos mutuários na aquisição dos respectivos 
im6veis.` 
 
Art. 8º Fica incluído ao final do "caput" do Art. 3º da Lei 3210/89: 
 
"Art. 3º ..., bem como captação de empréstimos financeiros junto à órgãos estaduais e 
federais". 
 
Art. 9º As famílias serão cadastradas e selecionadas de acordo como o estabelecido no 
Art. 9º da Lei 3210/89. 
 
Art. 10 Os casos omissos na presente lei serão regulamentados pelo Chefe do Poder 
Executivo, considerando os tempos dos financiamentos assumidos pelo Município, 
sendo obrigatória a sua inclusão nos contratos firmados entre o FMIS e os mutuários. 
 
Art. 11 Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação e abrange inclusive os 
recursos já à disposição do Município. 
 
Art. 12 Revogam-se as disposições em contrário. 
 
Paço Municipal em Florianópolis, aos 27 de junho de 1996. 
 
SÉRGIO JOSÉ GRANDO 
Prefeito Municipal 
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