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APRESENTAÇÃO 

O presente documento corresponde ao “Produto 6 – Relatório Avaliativo e Descritivo de 
pelo Menos Três Fundos Existentes e que Tenham os Mesmos Objetivos do FMHIS”, 
elaborado no âmbito do Contrato nº 0142/SMHSA/2006, que tem como objeto a 
“Reformulação e Regulamentação do Fundo Municipal de Integração Social e do 
Conselho do Fundo Municipal de Integração Social”. 

Este trabalho está em desenvolvimento pela COBRAPE – Companhia Brasileira 
de Projetos e Empreendimentos para a Prefeitura Municipal de Florianópolis, 
sendo executado por meio da Secretaria Municipal de Habitação e Saneamento 
Ambiental. 



 

1. INTRODUÇÃO
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1. INTRODUÇÃO 

Este relatório tem por objetivo a apresentação dos mecanismos financeiros dos 
Fundos Municipais de Habitação de três municípios do Brasil, destacando as 
experiências que podem corresponder às necessidades da política habitacional 
de Florianópolis. Procura-se assim, realizar uma análise comparativa entre as 
experiências, considerando quatro dimensões: 

(i) arranjo institucional;  

(ii) fontes de recursos e mecanismos de captação;  

(iii) principais modalidades de aplicação dos recursos; e, 

(iv) condições de financiamento e subsídio. 

Podemos identificar, genericamente, dois modelos de arranjo institucional. Em um 
dos modelos, consideram-se os municípios que dispõem de organismos da 
administração indireta (autarquias, fundações, empresas de economia mista), 
como responsáveis pela gestão do fundo e pela execução dos programas 
habitacionais. Neste modelo, de modo geral, as diretrizes habitacionais são 
definidas pela Secretaria ou Órgão Municipal, com aprovação de seu o Conselho, 
enquanto que o órgão da administração indireta responsabiliza-se pela gestão 
financeira do fundo e pela execução das ações (contratação, gerenciamento, 
comercialização, etc.). Em alguns casos, as diretrizes da política habitacional são 
partilhadas, em função das faixas de renda, tipos de programa ou intervenção, 
fontes de recursos, retornáveis ou não, etc. 

O outro modelo institucional encontrado se caracteriza pela formação do Fundo 
Municipal de Habitação como fundo especial, de natureza contábil, obedecendo 
aos preceitos dos artigos 71º a 74º da Lei 4320, de 1964, constituindo-se como 
unidade orçamentária da Secretaria Municipal de Habitação. Neste caso é da 
Secretaria, juntamente com o Conselho Municipal, a responsabilidade pelas 
diretrizes da política habitacional e dos mecanismos de controle e funcionamento 
dos recursos do Fundo, geridos através de conta específica. Assim, a Secretaria 
de Habitação se organiza também como órgão responsável pela execução dos 
programas habitacionais, além de fornecer os meios necessários para o 
funcionamento e gestão do fundo e do respectivo conselho. 

Com relação às fontes de recursos e mecanismos de captação, a maioria dos 
municípios tem, fundamentalmente, como principais fontes de recursos, dotações 
do orçamento municipal e captações de recursos através de transferências 
voluntárias – convênios com outras esferas de governo ou através de agências 
internacionais. Como já apontado no primeiro relatório, diversas localidades 
definem, além disso, a vinculação de determinadas taxas como recursos 
destinados ao Fundo de Habitação. Destaca-se ainda, o surgimento de fontes de 
recursos extra-orçamentários delineados a partir do Estatuto da Cidade, ainda 
não plenamente incorporados pelos municípios.  
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Sobre as principais modalidades de aplicação dos recursos, encontra-se uma 
variada gama de intervenções previstas que partem das diretrizes da política 
habitacional e dos seus objetivos gerais. Tais modalidades vão desde a 
regularização fundiária de ocupações consolidadas e urbanização de favelas até 
programas de provisão com o financiamento de aquisição de moradias para a 
população de baixa renda. De modo geral as leis de criação dos fundos 
estabelecem os conceitos de habitação de interesse social, público alvo a ser 
atendido em cada modalidade de programa, níveis de renda, etc. 

Além disso, através da própria lei de criação dos fundos ou por meio de portarias 
e resoluções de seus Conselhos, definem-se as modalidades de programas ou 
projetos específicos, considerando a parcela de recursos onerosos e não 
onerosos, níveis de subsídio, tipos de instrumento jurídico, dentre outros 
elementos.  

As condições de financiamento e subsídio se relacionam às fontes de recursos, 
aos tipos de contratos ou convênios quando da captação junto a outros entes 
governamentais ou agências de fomento e, de outro lado, às modalidade de 
programas e ações previstas e implementadas. Essas condições são geralmente 
formuladas pelo órgão gestor e aprovadas pelo Conselho municipal.  

Tais condições se referem aos itens retornáveis e financiáveis, prazos de 
financiamento, condições de amortização, taxas de juros, além dos níveis de 
subsídio em cada faixa de renda atendida ou modalidade de programa. Os 
subsídios podem ser integrais ou parciais, definidos para um conjunto de 
programas ou modalidades específicas de programas, com diferentes 
instrumentos jurídicos. 

 

 

 



 

2. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DOS MUNICÍPIOS 
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2. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DOS MUNICÍPIOS 

Considerando as limitações de tempo e de recursos, o estudo se baseia na 
descrição e análise das legislações municipais relativas à criação dos Fundos 
Municipais de Habitação e dos respectivos Conselhos Municipais, bem como dos 
decretos de regulamentação e resoluções obtidas através de contatos com 
representantes das áreas habitacionais, publicações das Prefeituras em suas 
respectivas imprensas oficiais ou informações sobre política habitacional 
disponibilizadas em suas páginas na internet.  

A partir do levantamento da legislação em diversas localidades, foram priorizados 
três municípios, obedecendo aos seguintes critérios. Em primeiro lugar, em 
função das dificuldades de obtenção de informações sistematizadas e 
atualizadas, considerou-se a disponibilidade de informações a respeito dos fundos 
e dos conselhos, as leis de criação e respectivos decretos de regulamentação, as 
suas resoluções e o nível de detalhamento das informações sobre suas políticas 
habitacionais. Um segundo aspecto considerado foi a variedade de experiências 
em municípios de tamanhos distintos e com diferentes modelos institucionais de 
gestão da política habitacional. Assim foram escolhidos os seguintes municípios: 

 São Paulo 

Apesar de suas dimensões e de seu modelo institucional, baseado na Secretária 
de Habitação e na COHAB-SP, responsável pela gestão do Fundo, a capital 
paulista apresenta uma legislação consolidada sobre o seu fundo municipal de 
habitação através de um amplo conjunto de resoluções que especificam todas as 
condições de funcionamento do Fundo e do Conselho, bem como todos os 
mecanismos de sua política habitacional. 

 Vitória 

A capital do Estado do Espírito Santo tem sua legislação básica publicada em 
página na internet, e além de ser capital tem a característica de ser litorânea e ter 
uma população de tamanho aproximado ao de Florianópolis. O seu modelo 
institucional é análogo, pois seu fundo é de natureza contábil, como fundo público 
na administração direta, gerido no âmbito da própria Secretaria Municipal de 
Habitação.  

 Macaé 

É um município situado no litoral norte do Estado do Rio de Janeiro. A sua 
população tem crescido em ritmo acelerado, e em julho de 2005, atingiu 156.410 
habitantes, segundo estimativa do IBGE. A importância da análise desse 
município está relacionada ao seu formato institucional, pois a prefeitura não 
possui uma Secretaria dedicada especificamente à habitação de interesse social, 
sendo a política habitacional formulada e executada pela Empresa Municipal de 
Habitação, Urbanização, Saneamento e Águas - EMHUSA. 



 

3. DESCRIÇÃO DOS FUNDOS MUNICIPAIS DE HABITAÇÃO
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3. DESCRIÇÃO DOS FUNDOS MUNICIPAIS DE HABITAÇÃO 

A partir das quatro dimensões estabelecidas – arranjo institucional, fontes de 
recursos e mecanismos de captação, principais modalidades de aplicação dos 
recursos e condições de financiamento e subsídio – procura-se sistematizar um 
quadro de análise que demonstre as principais características de cada 
experiência, os diversos formatos de ação governamental voltados para a 
habitação de interesse social e os mecanismos financeiros definidos nos seus 
respectivos fundos. 

No que diz respeito ao arranjo institucional busca-se, fundamentalmente, 
compreender a posição da área habitacional e do fundo municipal de habitação 
na estrutura organizacional da municipalidade, bem como, as relações 
institucionais entre os órgãos formuladores e os órgãos executores dos 
programas habitacionais. 

Sobre as fontes de recursos e mecanismos de captação, são importantes as 
especificações dos tipos de fontes previstas, retornáveis ou não retornáveis, além 
da origem dos recursos, sejam municipais, sejam decorrentes de convênios e 
contratos com outras esferas de governo. 

As principais modalidades de aplicação dos recursos refletem-se em programas e 
ações com características especificas das políticas habitacionais em cada 
localidade, que têm como elementos essenciais a definição das demandas 
prioritárias, o público alvo e os níveis de renda a serem atendidos.  

As condições de financiamento e subsídio envolvem os tipos de investimento (a 
fundo perdido ou não), os modelos de financiamento (sistema de amortização, 
prazos e taxas de juros), critérios de definição dos valores de alugueis ou de 
permissões onerosas, etc. As modalidades de subsídio podem ocorrer também 
em função das fontes de recursos, das características do público alvo, dos 
critérios de classificação dos beneficiários, além do tempo de aplicação dos 
benefícios. 

3.1. Vitória 

A capital do Espírito Santo tem uma população de quase 310 mil habitantes, e 
PIB, em 2003, de R$ 8,1 bilhões segundo o IBGE. O valor adicionado pela 
economia do município é dividido entre o setor de serviços, com participação de 
62%, e a indústria, com 40%. A municipalidade tem uma receita orçamentária da 
ordem de R$ 540 milhões. A sua Política Municipal de Habitação – PMH é 
definida pela Lei 5823/2002, que cria o Conselho Municipal de Habitação de 
Interesse Social – CMHIS e o Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social – 
FMHIS, além de regular as formas de acesso à moradia e instituir o Sistema 
Municipal de Informações Habitacionais – SMIH. 
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3.1.1. Arranjo Institucional 

A lei 5823/2002 transforma a antiga Secretaria Especial de Habitação em 
Secretaria Municipal de Habitação – SEHAB, que se constitui como órgão 
municipal responsável pela definição, implementação e gestão da Política 
Habitacional e Fundiária do Município de Vitória. Ao mesmo tempo a lei institui o 
FMHIS, de natureza contábil, como unidade orçamentária da SEHAB. Na 
estrutura da Secretaria Municipal de Habitação a lei cria ainda a Subsecretaria de 
Habitação e a Secretaria Executiva do CMHIS. 

O Conselho Municipal de Habitação de Interesse Social (CMHIS) é criado como 
órgão deliberativo, composto por representantes de órgãos públicos, 
representantes de entidades comunitárias e representantes de entidades de 
classe, visando uma “gestão partilhada” do Município e tendo como finalidade 
propor e deliberar sobre diretrizes, planos e programas da política habitacional, 
além de fiscalizar a sua execução. 

A administração do FMHIS, segundo a lei, é responsabilidade da Secretaria de 
Habitação, que terá como atribuições a aplicação dos recursos do Fundo nos 
projetos e programas previstos, apoio técnico ao CMHIS, regulamentação das 
operações ativas do FMHIS em consonância com as diretrizes do CMHIS. Deverá 
acompanhar, controlar, avaliar e auditar a execução dos programas e projetos 
financiados pelo FMHIS e elaborar relatório anual sobre a execução da Política 
Municipal de Habitação para exame pelo Conselho. 

Além da gestão do Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social – FMHIS, a 
Secretaria se responsabilizará pela implementação do Sistema Municipal de 
Informações Habitacionais – SMIH e do Cadastro Municipal de Informações de 
Natureza Social.  

O SMIH será implantado e mantido pela SEHAB, que deverá coletar, processar e 
disponibilizar informações sobre as demandas potencial e efetiva de habitação, 
sobre os padrões de moradia nas diversas regiões do município, a oferta de 
imóveis e os investimentos em infra-estrutura, os terrenos e edificações de entes 
públicos e privados que se situem em zonas servidas de infra-estrutura que se 
encontrem vagos ou sub-ocupados e a distribuição espacial dos equipamentos 
urbanos. Deverá ainda elaborar indicadores da situação do município nos campos 
do desenvolvimento urbano e da habitação, em especial a habitação de interesse 
social. 

O cadastro municipal de informação de natureza social conterá os nomes dos 
beneficiários dos programas habitacionais de interesse social, incluindo o projeto, 
a sua localização, o tipo de solução e o seu valor, além do tipo e valor do 
subsídio, quando for o caso. Além disso, conterá o custo final de produção, por 
tipo de solução, o valor das prestações, dos alugueis, das taxas de ocupação, etc 
e o grau de adimplemento em cada empreendimento. Para implantação e 
manutenção deste cadastro, o município manterá convênio com órgãos federais 
ou estaduais e instituições públicas e privadas. 
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3.1.2. Fontes de Recursos e Mecanismos de Captação 

A lei municipal prevê as fontes de recursos que constituirão o FMHIS, podendo 
dividi-las nos seguintes grupos: 

Receitas oriundas do próprio município, que são:  

(i) provenientes do Orçamento Municipal, destinadas à habitação social; e  

(ii) a partir do exercício seguinte ao da aprovação da lei, as receitas patrimoniais 
do município decorrentes de alugueis e arrendamentos. 

As fontes externas podem ser classificadas em onerosas e não onerosas. As 
receitas não onerosas são as provenientes do Orçamento Geral da União e 
possíveis doações. As receitas onerosas previstas são as provenientes de 
repasses do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS e do Fundo de 
Amparo ao trabalhador – FAT. 

3.1.3. Principais Modalidades de Aplicação dos Recursos 

A lei destaca, entre as diretrizes gerais da política municipal de habitação, as 
políticas fundiárias, os canais permanentes de participação da sociedade, os 
processos tecnológicos com melhoria da qualidade e redução dos custos, a 
articulação com as demais políticas sociais e a participação da iniciativa privada 
na promoção e execução de projetos compatíveis com as diretrizes e objetivos da 
Política de Habitação.  

Os objetivos se consubstanciam na diversificação das formas de acesso, 
possibilitando a inclusão das famílias de baixa renda, através de programas 
específicos, como produção de lotes urbanizados, reconstrução e requalificação 
de imóveis vagos, reassentamento de moradores de áreas impróprias e em 
situação de risco, regularização fundiária e urbanística de assentamentos 
subnormais, dentre outros. 

O atendimento às famílias de baixa renda é o foco da habitação de interesse 
social, cujas características são definidas, segundo a lei, como aquelas cuja 
situação sócio-econômica não permita arcar total ou parcialmente com os custos 
de quaisquer formas de acesso à habitação a preços de mercado. A situação 
sócio-econômica por sua vez é definida segundo o padrão de consumo familiar1. 
Este padrão é que definirá a capacidade de pagamento e poupança das famílias, 
visando seu enquadramento nos programas habitacionais de interesse social e 
critérios de concessão de subsídio.  

                                                 
 
1  Padrão de consumo familiar: é o parâmetro para definir os indicadores de implementação, de aferição de programas 

habitacionais, e de enquadramento para o acesso à política de subsídio. Constitui estrutura de consumo, segundo 
metodologia a ser estabelecida em regulamento, em função, entre outras variáveis, do nível de renda, tamanho e faixa 
etária das famílias, grau de escolaridade, número de membros da família que trabalham e hábitos locais ou regionais. 
O poder aquisitivo deve ser definido pelo padrão de consumo mediano, apurado por meio de metodologia validada 
(PNAD-IBGE; PPV-IPEA e POF-DIEESE) e deve ser usado para estratificar as famílias de forma a permitir definir 
grupos homogêneos. 
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O público-alvo é classificado em três grupos de famílias: 

- Grupo 1: Famílias sem capacidade de pagamento, ou seja, aquelas 
localizadas abaixo da linha de pobreza ou que vivam na 
indigência; 

- Grupo 2:  Famílias com baixa capacidade de pagamento, ou seja, aquelas 
com capacidade para atender integralmente suas necessidades 
básicas, excluindo as despesas de morar condignamente; ou, 
famílias que têm capacidade de atender integralmente suas 
necessidades básicas e, ainda, apresentam alguma capacidade 
para assumir o serviço de moradia; 

- Grupo 3:    Famílias com capacidade reduzida de poupança, ou seja, 
aquelas que, além de atenderem suas necessidades básicas, 
são capazes de integralizar uma pequena poupança. 

O estabelecimento desse padrão de consumo e, conseqüentemente, o 
enquadramento das famílias em cada um dos grupos é remetido à 
regulamentação posterior. Enquanto não estabelecido e regulamentado tal 
indicador, a lei considera, em suas disposições finais e transitórias, como de 
interesse social os projetos destinados a famílias com renda mensal de até cinco 
salários mínimos.    

Dentre os programas e projetos habitacionais, se destacam: 

- Produção de loteamentos, lotes urbanizados, unidades e conjuntos 
habitacionais, destinados às habitações de interesse social;  

- Revitalização e/ou requalificação de áreas degradadas, especialmente 
aquelas de interesse histórico e cultural da área central;  

- Regularização fundiária e urbanística de loteamentos ou assentamentos 
subnormais e das respectivas unidades habitacionais;  

- Assistência técnica e social às famílias moradoras de áreas de risco geológico, 
visando diagnosticar, prevenir, controlar e eliminar situações de risco, 
estruturando e revitalizando estas áreas; 

- Financiamento individual para aquisição de lote urbanizado e para aquisição 
de materiais de construção destinados à conclusão, recuperação, ampliação 
ou melhoria de habitações, construção de habitação em lote próprio; 

- Serviço de Assistência Técnica em habitação de interesse social que prevê 
assessoria técnica gratuita à população. Essa assessoria será prestada por 
pessoas jurídicas do direito privado, sem fins lucrativos, cadastradas e 
qualificadas pelo Executivo Municipal. 
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No âmbito da Lei, são ainda criados alguns programas específicos a serem 
implementados com recursos próprios ou em parcerias: 

- Bolsa Moradia 

Subsidio para locação de imóvel residencial, atendendo em caráter 
emergencial: catástrofe ou calamidade pública, situações de risco geológico, 
situações de risco à salubridade, desocupação de áreas de interesse 
ambiental, intervenções urbanas, outras previstas em lei e regulamento. 

- Morar no Centro 

Repovoamento com produção de moradia para população de baixa renda e 
reabilitação de edifícios desocupados para uso habitacional. 

- Locação Social 

Acesso, através de unidades habitacionais já construídas, à população que 
não tenha possibilidade de participar dos programas para aquisição ou que, 
por suas características não tenha interesse na aquisição. As unidades 
habitacionais permanecem como "estoque público". O programa é dirigido, 
prioritariamente, a pessoas sós e a famílias cuja renda familiar seja de até três 
salários mínimos, as quais pertençam aos seguintes segmentos: Pessoas 
acima de 60 anos; Pessoas em situação de rua; Pessoas portadoras de 
direitos especiais; Moradores em áreas de risco e de insalubridade. 
Excepcionalmente, famílias com renda superior a três salários mínimos podem 
ser atendidas se a renda percapita não exceder a um salário mínimo. 

- Programa estrutural em área de risco 

Assistência técnica e social às famílias de áreas de risco, visando 
diagnosticar, controlar e eliminar situações de risco. 

3.1.4. Condições de Financiamento e Subsídio 

As condições de financiamento e subsídio são definidas em função dos níveis de 
renda e das modalidades de atendimento. Assim, determinados programas 
prevêem contratos de financiamento habitacional destinado a aquisição de lote 
urbanizado e construção, conclusão, ampliação ou melhoria da habitação, 
incluindo as despesas cartorárias e de legalização do terreno; 

Outros programas como Bolsa Moradia ou Locação Social estabelecem diferentes 
instrumentos em que se prevê subsidio integral ou parcial. No programa Bolsa 
Moradia o subsídio é de caráter transitório, para locação de imóvel residencial e 
pelo período mínimo de um ano. No programa de Locação Social são firmados 
contratos com as famílias beneficiárias, em que se estabelece uma retribuição por 
parte da família, prevendo-se avaliação social periódica, além de 
acompanhamento social regular e permanente, visando inserção social e 
capacitação profissional de seus participantes. 
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Para viabilizar o acesso à habitação das famílias inscritas nos programas e 
projetos habitacionais de interesse social, o Município destinará recursos 
orçamentários e extra-orçamentários subsidiando aquelas que, 
comprovadamente, não disponham de meios financeiros para pagar total ou 
parcialmente o custo de acesso à moradia.  

Além dos subsídios previstos o Município alocará recursos orçamentários e extra-
orçamentários para complementar recursos federais e estaduais em projetos de 
regularização fundiária e urbanística e projetos de reurbanização, recuperação ou 
revitalização de áreas degradadas com potencial de uso habitacional, 
especialmente aquelas situadas nos centros históricos.  

A modalidade e o valor do subsídio serão vinculados à capacidade de pagamento 
do beneficiário, aferida segundo os padrões de consumo (ainda não estabelecidos 
e regulamentados).  

O subsídio especificado em contrato será direto, pessoal, temporário, 
intransferível e sua concessão limitada a uma única vez, por beneficiário. Esse 
contrato conterá cláusulas que definam as hipóteses da suspensão e do possível 
restabelecimento, em caráter integral ou parcial. Além disso, deverá estipular a 
periodicidade de revisão, em função da mudança da capacidade de pagamento 
do beneficiário, sendo que para tanto, o órgão responsável procederá à 
atualização periódica dos dados relativos ao padrão de consumo da família. 

Todos esses mecanismos serão fixados pelo poder executivo em regulamento, 
através de deliberação do CMHIS, que estabelecerá os tipos de subsídios a 
serem utilizados na promoção do acesso à moradia, as categorias de famílias que 
poderão recebê-los, os critérios a serem observados na respectiva concessão, 
suspensão ou restabelecimento.  

O programa Bolsa Moradia já está regulamentado em decreto, prevendo a 
concessão de subsidio integral ou parcial, em caráter transitório, para a locação 
de imóvel por pelo menos um ano.  

O beneficiário aprovado pelo CMHIS deverá estar no cadastro sócioeconômico e 
se enquadrar nas seguintes situações: morar em áreas de interesse social; estar 
privado da moradia em função de calamidade pública, situações de risco e 
salubridade, desocupação de áreas de interesse ambiental, dentre outras. Além 
disso, deverá ter renda igual ou menor a três salários mínimos e não poderá 
possuir outro imóvel, ter sido beneficiado em outros programas ou estar 
recebendo outros benefícios que ultrapassem a renda percapita de um salário 
mínimo. 

O beneficio dependerá de dotações na Lei Orçamentária do município, baseando-
se, fundamentalmente, em recursos próprios do município, podendo ser 
complementados com recursos oriundos de programas estaduais ou federais 
destinados a programas similares.  
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A gestão e execução serão da SEHAB, que manterá os dados cadastrais e 
realizará o cruzamento com cadastros de outros programas, efetuará o 
acompanhamento e atualização trimestral das condições de trabalho e renda. 
Além disso, a SEHAB se responsabilizará por toda operacionalização do 
programa (desde a assinatura do contrato até o processamento do pagamento). A 
Secretaria Executiva do CMHIS enquadrará a família selecionada, definirá o valor 
e o período e proporá a revisão, manutenção ou a sua renovação por até mais 
dois períodos.   

Valores do Subsídio do Programa Bolsa Moradia. 

Faixa Mensal de Renda Percapita 
(em salários mínimos - SM) 

Valor do Subsídio  
(em salário mínimo SM) 

De 0 a 0,25 SM 1 SM 

De 0,26 a 0,6 SM 80% de 1 SM 

De 0,61 a 1 SM 60% de 1 SM 

3.2. São Paulo 

São Paulo é o maior município do país, com população estimada pelo IBGE em 
10,9 milhões de habitantes. A capital paulista gerou, em 2003, PIB de R$ 112,5 
bilhões, o que equivale a quase 30% do PIB do Estado de São Paulo. Cerca de 
62% do valor adicionado pela economia do município é do setor de serviços, a 
indústria participa com 38% e, a agropecuária, com apenas 0,01%. Por ser um 
município que observou crescimento populacional e urbanização bastante 
acelerados ao longo do século XX, a política habitacional e urbana de São Paulo 
enfrentou consideráveis desafios e resultou em uma rica experiência, seja no 
aspecto institucional, seja nas soluções de atendimento habitacional à população 
mais carente.  

O modelo institucional do município de São Paulo apresenta-se de forma mais 
consolidada em relação a outros municípios. A legislação existente para o fundo 
municipal de habitação, por meio de um amplo conjunto de resoluções, especifica 
todas as condições de funcionamento do Fundo e do Conselho, bem como todos 
os mecanismos da política de habitação municipal.  

3.2.1. Arranjo Institucional 

O Município de São Paulo tem como característica importante o fato de utilizar a 
Companhia Metropolitana de Habitação – COHAB-SP como seu agente operador. 
Esse novo desenho aconteceu quando o antigo FUNAPS - Fundo de Amparo às 
Populações Moradoras de Habitações Sub-Normais foi extinto.  

O modelo hoje existente deriva portanto, de outro, criado em 1979, por meio da lei 
8.906, de 27 de abril de 1979. Tratava-se do FUNAPS – Fundo de Atendimento à 
População Moradora em Habitação Subnormal. A característica do FUNAPS era 
inicialmente, a de atender a população favelada e captar recursos federais, 
colocando a Prefeitura como uma alternativa local para aquela população (até 
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quatro salários mínimos) que não tinha como acessar os recursos federais por 
meio do SFH.2 Posteriormente, no período que vai de 1983 a 1984, o FUNAPS vai 
se tornando um importante instrumento da política municipal de habitação, que vai 
se desenhando e se consolidando como um sistema de financiamento municipal 
de promoção, produção e financiamento com características totalmente locais. Os 
financiamentos tinham caráter de “mútuo” e subsídios extremamente elevados em 
todas as fases do processo, desde a produção até o financiamento. Rossetto3 
observa que apesar da importância do FUNAPS, ele era um modelo 
assistencialista, em função da cultura de seu órgão gestor. O FUNAPS não era 
uma unidade autônoma e não tinha personalidade jurídica própria. Ele estava 
vinculado diretamente à Secretaria de Habitação. 

Com a mudança de rumos da política municipal e a avaliação de que na 
administração direta, os recursos financeiros direcionados a tais ‘fundos’ estão 
sujeitos às normas da contabilidade pública ― com o retorno ao respectivo 
tesouro dos valores não utilizados ao final de cada exercício, optou-se pela 
utilização dos recursos por meio de uma empresa de economia mista. Neste 
caso, os mesmos recursos públicos são alocados em fundos geridos por 
sociedade empresária da administração pública indireta, cuja contabilidade segue 
regras da contabilidade privada. 

Esse desenho representa a opção por um modelo de intervenção mais parecido 
com aquele que inspirou o Sistema Financeiro da Habitação ― de atuação 
através dos setores público e privado e de auto-suficiência financeira.  

Por meio da Lei 11.632, de 22 de julho de 1994, estabeleceu-se a política 
integrada de habitação voltada á população de baixa renda. O modelo 
institucional atualmente vigente no município de São Paulo é formado pelo 
Conselho Municipal de Habitação, órgão deliberativo das questões relacionadas 
ao Fundo Municipal de Habitação - FMH, pela Secretaria Municipal de Habitação 
e Desenvolvimento Urbano - SEHAB e pela Companhia Metropolitana de 
Habitação - COHAB-SP. A legislação do FMH iniciou-se em 1994, quando de sua 
criação e extinção do FUNAPS que o antecedeu. Há atualmente, um amplo 
conjunto de resoluções que trata dos mecanismos de funcionamento de fundo e 
conselho; seus objetivos, programas habitacionais e das condições de 
investimento, financiamento e subsídio.  

3.2.2. Diretrizes da Política Habitacional 

As diretrizes da política municipal são de forma sucinta descritas a seguir:  

- Facilitar e promover o acesso à habitação, com prioridade para a população 
de baixa renda; 

                                                 
 
2  A esse respeito ver Rossetto, R.  - Fundo Municipal de Habitação – Instituto Polis e Instituto de Estudos                        

Sociais PUC/SP, 2003 . 
3  idem. 
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- Articular, compatibilizar e apoiar a atuação dos órgãos e entidades que 
desempenhem funções no campo da habitação de interesse social; 

- Priorizar programas e objetos habitacionais que contemplem a melhoria da 
qualidade de vida da população de menor renda e contribuam para a geração 
de empregos; 

- Democratizar e tornar transparentes os procedimentos e processos decisórios; 

- Economizar meios e racionalizar recursos visando à auto-sustentação 
econômico-financeira; 

- Adotar mecanismos adequados de acompanhamento e controle do 
desempenho dos programas habitacionais; 

- Empregar formas alternativas de produção e de acesso à moradia, através do 
incentivo à pesquisa e ao desenvolvimento tecnológico, objetivando novas 
técnicas de produção, construção, comercialização e distribuição de 
habitações; 

- Integrar os projetos habitacionais com os investimentos em saneamento e os 
demais serviços urbanos; e, 

- Viabilizar estoque de terras urbanas, necessário à implementação de 
programas habitacionais. 

À Secretaria da Habitação e Desenvolvimento Urbano – SEHAB foi designado o 
papel do órgão central e superior. À esta cabe, na política municipal de habitação, 
orientar a ação integrada dos órgãos públicos e da iniciativa privada, no sentido 
de estimular o encaminhamento de soluções habitacionais, especialmente para as 
classes da população de mais baixa renda, competindo-lhe, ainda, a articulação 
da política municipal da habitação, com as demais políticas dos Governos 
Estadual e Federal.  

Tem a função precípua de elaborar programas e projetos, observando o que a 
respeito dispuser o orçamento-programa do Município; propor a alocação de 
recursos em programas e projetos habitacionais, com recursos oriundos do Fundo 
Municipal de Habitação, além de propor atos normativos relativos à alocação dos 
recursos. 

À SEHAB cabe ainda subsidiar o Conselho de Habitação e a elaboração de 
planos anuais e plurianuais, fixando metas a serem atingidas do ponto de vista da 
produção. 

O Conselho Municipal de Habitação, criado por meio da Lei 13.425, de 2 de 
setembro de 2002, tem seu papel ampliado, com caráter deliberativo, fiscalizador 
e consultivo e tem como objetivos básicos o estabelecimento, acompanhamento, 
controle e avaliação da política municipal de habitação.  Assim, dentre outras 
atribuições o conselho deverá: 
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- Participar da elaboração e fiscalizar a implementação dos planos e programas, 
deliberando sobre suas diretrizes, estratégias e prioridades; acompanhar, 
avaliar e fiscalizar a gestão econômica, social e financeira dos recursos e o 
desempenho dos programas e projetos aprovados; 

- Participar da elaboração do plano de aplicação dos recursos financeiros 
oriundos dos Governos Federal, Estadual, Municipal ou repassados por meio 
de convênios internacionais e consignados na SEHAB; estimular a 
participação e o controle popular sobre a implementação das políticas públicas 
habitacionais e de desenvolvimento urbano; 

- Possibilitar ampla informação à população e às instituições públicas e privadas 
sobre temas e questões atinentes à política habitacional; estabelecer relações 
com os órgãos, conselhos e fóruns municipais afetos à elaboração do 
Orçamento Municipal à definição da política urbana; 

- Definir os critérios de atendimento com base nas diferentes realidades e 
problemas que envolvam a questão habitacional no Município. encaminhar e 
aprovar, anualmente, a proposta de orçamento do FMH e de seu plano de 
metas; aprovar as contas do Fundo antes do seu envio aos órgãos de controle 
interno; e, 

- O Conselho Municipal de Habitação é órgão de deliberação plena e 
conclusiva, configurado pela reunião ordinária de seus membros, e que deverá 
ser convocada quadrimestralmente, sendo que suas regras de funcionamento 
serão estabelecidas em regimento interno.  

À COHAB-SP, no papel de órgão operador do Fundo Municipal cabe: 

- A implementação da Política Municipal de Habitação em consonância com as 
metas e prioridades estabelecidas pela Secretaria da Habitação e 
Desenvolvimento Urbano - SEHAB e aprovadas pelo Conselho; 

- Viabilizar operações consideradas tecnicamente viáveis e previamente 
aprovadas pela SEHAB, responsabilizando-se por todo o processo de 
produção, pelo acompanhamento da execução e comercialização; e, 

- Elaboração da prestação de contas do Fundo por meio do fornecimento 
periódico à SEHAB de informações necessárias ao gerenciamento e controle 
dos recursos do Fundo. 

3.2.3. Fontes de Recursos e Mecanismos de Captação 

Por meio da lei 11.634/94, foi instituído o Fundo Municipal de Habitação - FMH 
junto à COHAB-SP, que lhe empresta a personalidade jurídica, destinado a apoiar 
e suportar financeiramente a política municipal de habitação, com a finalidade de 
administrar a execução de programas e projetos habitacionais de interesse social.  
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O Fundo Municipal de Habitação possui contabilidade própria, que registra todos 
os atos e fatos a ele pertinentes, vinculada ao sistema contábil da COHAB/SP. 
Para tanto, a Cohab mantém títulos e sub-títulos específicos para esta finalidade, 
de modo a permitir a apuração de resultados à parte, inclusive balanços anuais, 
devidamente auditados com apresentação de relatórios. 

Os recursos do FMH são constituídos de dotação orçamentária do município; 
elevação das alíquotas de tributos federais ou estaduais sempre que, na origem, 
estejam vinculados ao incremento da produção habitacional; créditos 
suplementares a ele destinados; retornos e resultados de suas aplicações; 
multas, correção monetária e juros em decorrência de suas operações; 
contribuições ou doações de origens diversas das orçamentárias; de origem 
orçamentária da União e do Estado, destinados a programas habitacionais; 
créditos derivados de operações interligadas, na forma regulamentada em lei 
própria e de operações em parceria com o setor privado voltadas exclusivamente 
à produção de empreendimentos habitacionais e empréstimos internos e 
externos, além de empréstimos concedidos por autarquias, empresas ou 
administração indireta do Município, direcionados a programas habitacionais de 
interesse social, voltados a seus servidores; outros recursos destinados a 
programas habitacionais. 

Os recursos do Fundo Municipal de Habitação são depositados, obrigatoriamente, 
em conta especial, aberta e mantida em instituição financeira, sendo da Cohab-
SP a responsabilidade pela sua movimentação. 

3.2.4. Principais Modalidades de Aplicação dos Recursos 

O FMH caracteriza-se, entre outros objetivos, pela centralização de recursos 
destinados às atividades referentes à política habitacional de interesse social, 
contribuindo para a redução do déficit habitacional e para a melhoria das 
condições habitacionais de assentamentos populacionais de baixa renda, visando 
a: 

- Custear a produção e comercialização de unidades habitacionais, de lotes 
urbanizados e de sua infra-estrutura básica, bem como a recuperação e 
melhoria das condições de vida nas favelas, cortiços e outras formas 
degradadas de habitação; 

- Propiciar a aquisição de materiais de construção e estimular a utilização de 
processos alternativos para melhoria e barateamento das unidades 
habitacionais; 

- Propiciar a produção de moradias direta ou indiretamente, para utilização sob 
a forma de locação social ou arrendamento residencial com opção de compra; 

- Propiciar a locação de imóveis de terceiros, para fins de moradia, oferecendo, 
inclusive, se necessário, garantia no contrato de locação. 
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Para a consecução dos seus objetivos, o Fundo poderá, complementarmente: 

- Propiciar a aquisição antecipada de terrenos para assegurar a implementação 
de programas habitacionais; 

- Conceder financiamentos para infra-estrutura básica e equipamentos 
comunitários necessários aos programas habitacionais, desde que sejam 
alocados ao Fundo recursos específicos para esse fim; e, 

- Conceder linhas de crédito para a aquisição de moradia e para a viabilização 
do adequado aproveitamento do solo urbano, quando vinculado aos objetivos 
da presente Lei. Firmar convênios e parcerias com entidades públicas ou 
privadas, inclusive instituições financeiras, com o aporte de recursos, mesmo 
sob a forma de bens imóveis, para subsidiar programas habitacionais por elas 
desenvolvidos, desde que os programas sejam de interesse social e adequado 
às diretrizes, princípios e critérios de seleção da demanda estabelecidos nesta 
lei para utilização dos recursos do Fundo.  

Tem-se atualmente uma gama de resoluções específicas por programas, como 
mutirões, Bolsa Aluguel, Locação Social, programas de intervenção na área 
central, além de eventuais proposições ao Conselho Municipal de Habitação, 
sempre que pertinente, no caso de parcerias com programas institucionais em 
nível estadual e federal. Nesses casos, os recursos do Fundo Municipal de 
Habitação entram como contrapartida do município. Dessa forma, o Fundo não se 
restringe à produção de novas habitações, mas alavanca soluções de moradia. 

3.2.5. Condições de Financiamento e Subsídio 

As condições de financiamento são definidas em função dos programas. Para o 
caso de mutirões ou programas chamados de “provisão de habitações” são 
utilizados, em semelhança a outros programas vigentes tanto estaduais quanto 
federais, sistemas de amortização como Tabela Price ou, mais recentemente, o 
SAC - Sistema de Amortização Constante. As taxas de juros variam, também em 
função da época da contratação e vão de 2% ao ano para contratações mais 
antigas a 4% ao ano, nas mais recentes. No caso do Programa Bolsa Aluguel, é 
disponibilizado o valor máximo de 300 reais por família, em função do 
comprometimento de renda que pode atingir até 25%. Os valores são 
desembolsados a fundo perdido e essa modalidade de programa é utilizada 
preferencialmente em áreas onde haverá intervenção do poder público, como 
áreas de risco com remoção temporária das famílias. 

No caso da Locação Social, programa utilizado em desfavelamentos, as famílias 
pagam um percentual de até 15% da renda familiar e os imóveis pertencem ao 
patrimônio do FMH. 

O Programa Carta de Crédito Individual ainda não está regulamentado e não vem 
sendo operado. 
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A concessão de subsídio visa ampliar o acesso á moradia de famílias cuja renda 
comprometa percentuais superiores a 25%, com prestações calculadas em 
prazos padronizados de 240 meses. A concessão prevê o elastecimento desses 
prazos em até 300 meses para a adequação do comprometimento. Em casos 
onde as comercializações foram feitas com atraso, ou seja, as unidade 
residenciais já estão ocupadas há bastante tempo sem, entretanto, terem sido 
contratadas, concede-se subsídios de até 60% do valor da prestação mensal. 
Eles são pessoais e intransferíveis. Atualmente, há estudos em andamento 
objetivando alterar essa forma de concessão baseada exclusivamente na renda 
familiar. A idéia, por meio de resolução recentemente publicada, é agregar um 
subsídio direto no valor do financiamento concedido, para prazos mais reduzidos 
de pagamento. Esta nova forma visa antecipar retorno de recursos ao Fundo para 
ampliar os atendimentos. 

Importante observar que apesar da vasta legislação que consolida toda a Política 
de Habitação do Município de São Paulo, essa se apresenta nos dias atuais de 
forma bastante simplificada. Isto pode ser explicado pelo fato de que várias 
experiências foram testadas, e observou-se a necessidade de mudanças relativas 
às condições de financiamento e retorno. Há em vigor atualmente, a Resolução 
CMH n.10, de 2004 que é a “resolução-mãe”, no sentido de que é ela quem 
estabelece todas as condições de financiamento, retorno e subsídios. 

3.2.6. Resultados Obtidos 

Até o momento, os dados disponibilizados relativos ao FMH podem ser obtidos 
por meio do Relatório de Gestão 2001 / 2004 da Cohab SP, que alcançou os 
seguintes resultados, indicados por Programas: 

a)  Mutirões iniciados na gestão 2001 / 2004: 6.949 unidades habitacionais 
viabilizadas e 6.657 unidades habitacionais entregues; 

b)  Mutirões com obra paralisada e retomados na gestão 2001 / 2004: 7.634 
unidades habitacionais; 

c)  Programa Bolsa Aluguel: 2.600 famílias atendidas; 

d)  Convênio Prefeitura Municipal de São Paulo e CDHU (Estado): 3.800 unidades 
habitacionais viabilizadas e 930 unidades habitacionais entregues; 

e)  Morar no Centro – Intervenção em Cortiços: 120 unidades habitacionais 
viabilizadas e 95 unidades habitacionais entregues; 

f)  Morar no Centro – Locação Social: 2.150 unidades habitacionais viabilizadas e 
623 unidades habitacionais entregues; 

g)  PAR – Programa de Arrendamento Residencial: 5.554 unidades habitacionais 
viabilizadas e 3.291 unidades habitacionais entregues. 
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3.3. Macaé 

Macaé é um município de 1.216 Km2 situado no litoral norte do Estado do Rio de 
Janeiro. A população de Macaé tem crescido em ritmo acelerado e, em 01/07/05, 
atingiu 156.410 habitantes, segundo estimativa do IBGE.  

3.3.1. Arranjo Institucional 

A Política Municipal de Habitação de Interesse Social (PMHIS) de Macaé é 
executada pela EMHUSA – Empresa Municipal de Habitação, Urbanização, 
Saneamento e Águas. Essa empresa foi criada pela Lei 003/1997 e 
regulamentada pela Lei 008/1997 com o objetivo de atender a Lei Orgânica do 
município. A EMHUSA iniciou suas operações em 2001, desenvolvendo 
atividades de saneamento ambiental e habitação. Vale observar que a prefeitura 
de Macaé não possui uma Secretaria dedicada especificamente à habitação de 
interesse social. Portanto, tem-se que em Macaé uma empresa municipal 
(EMHUSA) é a responsável tanto pela elaboração quanto pela execução da 
política habitacional do município. 

Macaé conta com o Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social (FMHIS), 
de natureza contábil, cujos recursos são depositados em conta especial e se 
destinam ao financiamento de ações vinculadas aos programas e projetos de 
habitação de interesse social. A administração do FMHIS é de responsabilidade 
da EMHUSA e a aplicação de recursos do Fundo está submetida à política de 
desenvolvimento urbano expressa no Plano Diretor do município. Cabe notar que 
o FMHIS ainda não se encontra regulamentado. 

O Conselho Municipal de Habitação de Interesse Social (CMHIS) é o órgão 
deliberativo e consultivo que estabelece as diretrizes e critérios que devem ser 
observados na alocação de recursos do Fundo Municipal de Habitação de 
Interesse Social. O CMHIS é formado por seis conselheiros, sendo 4 deles 
ligados à administração municipal e dois membros da sociedade civil, tal como 
discriminado abaixo: 

a) EMHUSA – Empresa Municipal de Habitação, Urbanização, Saneamento e 
Águas;  

b) Secretaria Municipal de Meio Ambiente;  

c) Procuradoria Geral do Município;  

d) Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo;  

e) Associação de Moradores, escolhida dentre as associações existentes no 
Município;  

f) Organização não governamental ligada à área de habitação. O CMHIS 
também ainda não se encontra regulamentado. 
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3.3.2. Fonte de Recursos e Mecanismos de Captação 

O FMHIS conta com variadas fontes de recursos, pode-se dividi-las nos grupos 
discriminados abaixo: 

As fontes de recursos do próprio município, entre as quais destacamos:  

(i) dotações orçamentárias do município,  

(ii) dotação anual de 1% das receitas municipais relacionadas aos royalties de 
petróleo e gás;  

(iii) receitas provenientes de multas aplicadas a empresas ou pessoas que 
promovam loteamentos irregulares (sem infra-estrutura mínima ou sem o 
registro em cartório e outros trâmites legais); e, 

(iv) receitas de IPTU recebidas em razão da aplicação da progressividade 
(prevista no Art. 7º. da  Lei 10.257/2001). 

Das fontes de recursos citadas acima, cabe observar que o item (ii) representa 
um considerável montante de recursos para o FMHIS. Apenas como exemplo, 
segundo a Agência Nacional do Petróleo (ANP) em 2005 foram repassados ao 
município de Macaé R$ 264.821.319,92 de royalties pela produção de petróleo e 
gás. Isso representaria recursos da ordem de R$ 2,64 milhões no orçamento 
anual do FMHIS. 

As fontes externas onerosas, entre as quais os repasses do Fundo de Garantia do 
Tempo de Serviço (FGTS) e do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT), bem 
como os recursos provenientes de convênio de qualquer natureza. 

As fontes externas não onerosas, tais como as provenientes de doações, do 
orçamento geral da União e do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social, 
bem como do seu similar no nível estadual. 

Por fim, as fontes próprias do Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social, 
tais como as receitas de venda ou financiamento de lotes e construções 
agregadas ao FMHIS, bem como as receitas de aluguéis e receitas operacionais 
e patrimoniais realizadas com recursos do Fundo. 

3.3.3. Principais Modalidades de Aplicação dos Recursos 

Entre as principais diretrizes da política habitacional de Macaé está a promoção 
do acesso a terra e à moradia digna, com prioridade para as famílias de baixa 
renda e assegurando políticas fundiárias que garantam a função social da terra 
urbana. 
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A política habitacional do município também possui como diretriz a participação 
da comunidade e sociedade organizada na formulação, implementação e controle 
dos recursos públicos destinados à habitação. Ademais, busca também vincular a 
política habitacional com outras políticas sociais, de geração de renda, educação 
ambiental e desenvolvimento urbano. 

Uma outra diretriz está relacionada ao incentivo da participação da iniciativa 
privada em desenvolver projetos compatíveis com os objetivos da política 
habitacional do município. Existe também a orientação de priorizar a utilização de 
áreas urbanas dotadas de infra-estrutura não utilizadas ou sub-utilizadas. 

Os recursos do FMHIS são aplicados em programas e projetos habitacionais, com 
destaque para os seguintes: 

- Produção de loteamentos, lotes urbanizados, unidades e conjuntos 
habitacionais, destinados às habitações de interesse social; aquisição de 
terrenos e glebas destinados a projetos habitacionais; 

- Revitalização e/ou requalificação de áreas degradadas, especialmente 
aquelas de interesse histórico e cultural da área central de Macaé, com 
recuperação ou melhoria das habitações nelas existentes; 

- Regularização fundiária e urbanística de loteamentos ou assentamentos 
subnormais e das respectivas unidades habitacionais; 

- Oferecimento de condições de habitabilidade a moradias já existentes, em 
termos de salubridade, de segurança e de oferta e acesso à infra-estrutura, 
aos serviços e equipamentos urbanos e aos locais de trabalho; 

- Financiamento individual, subsídio ou repasse a fundo perdido para um amplo 
conjunto de demandas, tais como a aquisição de unidade habitacional ou lote 
urbanizado; implantação de saneamento ambiental, infra-estrutura e 
equipamentos urbanos; aquisição de materiais de construção; locação social e 
arrendamento de unidades habitacionais; construção de habitação em lote 
próprio; recuperação ou produção de imóveis em áreas encortiçadas ou 
deterioradas centrais ou periféricas; 

- Financiamento sob a forma associativa para construção de habitação em 
terreno próprio ou sob a forma de aquisição de terreno e construção, ou ainda 
para construção em terrenos doados pelo poder público ou entidade privada; 

- Assistência técnica e social às famílias moradoras de áreas de risco geológico 
efetivo, de caráter continuado, com o objetivo de diagnosticar, prevenir, 
controlar e eliminar situações de risco geológico, estruturando e revitalizando 
estas áreas; 

- Implantação de projetos sociais que visem à integração social das famílias 
beneficiadas, em especial o Trabalho de Inclusão Social; 
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- Estudos e pesquisas voltados ao conhecimento das necessidades 
habitacionais e ao desenvolvimento e aperfeiçoamento de métodos de gestão 
e tecnologias, com vistas à melhoria da qualidade e redução dos custos das 
unidades habitacionais; e, 

- Contratação de assistência técnica e jurídica com vistas à implementação de 
programas, projetos e ações habitacionais de interesse social; 

Um exemplo de projeto habitacional que associa moradia, programa de geração 
de renda e educação ambiental é o “Condomínio do Cidadão”. Esse projeto é 
formado por dois condomínios de 150 casas cada um. Aos beneficiários desse 
projeto é oferecida orientação de entidades parceiras: a Fundação de Direitos 
Humanos Bento Rubião e a Secretaria Municipal de Trabalho e Renda. A 
perspectiva é estender essas parcerias com outros órgãos da prefeitura, em linha 
com as diretrizes da política habitacional do município. 

Uma outra modalidade de programa habitacional presente no município é o Bolsa 
Moradia. Essa modalidade assegura ao beneficiário de baixa renda o pagamento 
do encargo devido à uma instituição financeira ou ao FMHIS mediante a 
concessão de subsídio em valor suficiente para complementar a capacidade de 
pagamento da família. Esse subsídio é de caráter transitório e pode ser aplicado 
apenas nas operações em que a EMHUSA tenha sido a entidade organizadora do 
empreendimento. 

Além da viabilização dos programas e projetos citados acima, cabe ao FMHIS 
remunerar a EMHUSA enquanto órgão administrador dos recursos, gestor e 
executor da política habitacional de Macaé. 

O FMHIS também emprega recursos para a manutenção do Sistema de 
Informações Habitacionais de Interesse Social (SIHIS). Esse sistema é operado 
pela EMHUSA e tem por objetivo integrar as informações gerenciais e estatísticas 
relacionadas à habitação em Macaé.  

As informações coletadas e processadas pelo SIHIS vão desde aquelas relativas 
à distribuição da demanda e oferta de imóveis habitacionais e equipamentos 
urbanos em Macaé até o cadastro e condição sócio-econômica das famílias 
beneficiadas pelos programas habitacionais. 

O público alvo da política habitacional é dividido em três grupos de modo bastante 
similar ao que ocorre em Vitória. Cada grupo se diferencia em função do grau de 
inserção da família na economia, a saber: 

- Grupo I: Famílias sem capacidade de pagamento, ou seja, aquelas 
localizadas abaixo da linha de pobreza ou que vivam na 
indigência; 

- Grupo II:  Famílias com baixa capacidade de pagamento, ou seja, aquelas 
com capacidade para atender integralmente suas necessidades 
básicas, excluindo as despesas de morar condignamente; e 
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famílias com capacidade de pagamento, ou seja, aquelas que 
têm capacidade de atender integralmente suas necessidades 
básicas e, ainda, apresentam alguma capacidade para assumir 
serviço de moradia; 

- Grupo III:  Famílias com capacidade reduzida de poupança, ou seja, 
aquelas que, além de atenderem suas necessidades básicas, 
são capazes de integralizar uma pequena poupança. 

O indicador utilizado para se definir o enquadramento da família em cada grupo é 
o padrão de consumo familiar, contudo não são disponibilizados detalhes da 
metodologia usada na aferição do consumo familiar. Por outro lado, a família de 
baixa renda é considerada pela Política Municipal de Habitação de Interesse 
Social (PMHIS) como famílias com renda de até cinco salários mínimos. No 
entanto, além de satisfazer a essa condição, para ser atendido é necessária a 
avaliação de que a família não tem capacidade de acesso à habitação a preços 
de mercado. 

O cadastramento das famílias interessadas é realizado pela EMHUSA, com o 
devido preenchimento de ficha sócio-econômica e o beneficiário deverá 
enquadrar-se numa das seguintes situações: Morar em precárias condições de 
habitabilidade, identificada por relatório técnico social; Possuir renda familiar de 
até cinco salários mínimos; Não ser proprietário, promitente comprador ou 
promitente cessionário de imóvel construído no município de Macaé ou qualquer 
outra parte do território nacional; Residir em Macaé há pelo menos dois anos da 
data do cadastramento pela EMHUSA e comprovar pelo menos um vínculo 
empregatício no Município no mesmo período através de vínculo formal de 
emprego ou, se autônomo, comprovar residência no Município há pelo menos 
cinco anos. Além disso, o beneficiário deverá comprovar, quando do recebimento 
do benefício, a condição de cidadão macaense, assim entendido o eleitor votante 
no município de Macaé. 

A EMHUSA mantém um cadastro restritivo de pessoas impedidas de receber 
qualquer tipo de benefício para moradia pelo prazo de três anos. Esse cadastro é 
parte do Sistema de Informações Habitacionais de Interesse Social (SIHIS) e tem 
por objetivo penalizar aqueles que realizam ou fomentem ocupações irregulares. 

3.3.4. Condições de Financiamento e Subsídio 

O Conselho Municipal de Habitação de Interesse Social (CMHIS) é responsável 
pela deliberação das questões relacionadas a subsídio e condições financeiras 
dos contratos do FMHIS. 

Na concessão dos subsídios as seguintes normas são observadas: 

- O subsídio será concedido em forma direta, terá caráter pessoal e temporário, 
será absolutamente intransferível e sua concessão limitada a uma única vez, 
por beneficiário; 
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- O subsídio será estabelecido em contrato específico que conterá, 
obrigatoriamente, cláusulas que definam as hipóteses da respectiva 
suspensão, assim como as do possível restabelecimento, em caráter integral 
ou parcial;  

- O subsídio será revisto, na periodicidade estipulada no contrato, em função da 
mudança da capacidade de pagamento do beneficiário; e, 

- O órgão encarregado da concessão do subsídio procederá à atualização 
periódica dos dados relativos ao padrão de consumo da família beneficiária. 

A escolha das famílias a serem beneficiadas pelo atendimento habitacional 
considera o critério de necessidade. O cálculo do subsídio tem por base a renda 
comprovada, no caso do trabalhador formal; ou renda apurada na ficha sócio-
econômica, no caso de trabalhador informal. O subsídio sempre se restringe ao 
valor necessário e suficiente para possibilitar a família o pagamento do encargo 
da moradia (aluguel, prestação etc), desse modo, o valor do subsídio é 
inversamente proporcional à capacidade de pagamento da família beneficiária. 

As normas citadas acima são gerais, contudo também está previsto na política 
habitacional do município o uso de recursos extra-orçamentários para subsidiar as 
famílias que, comprovadamente não disponham de recursos financeiros para o 
pagamento dos encargos contratuais da moradia. Uma outra possibilidade é o uso 
de recursos do município para complementar recursos federais ou estaduais em 
programas habitacionais vigentes. 



 

4. QUADRO COMPARATIVO ENTRE AS EXPERIÊNCIAS MUNICIPAIS 
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4. QUADRO COMPARATIVO ENTRE AS EXPERIÊNCIAS MUNICIPAIS 

O objetivo aqui é estabelecer uma análise comparativa considerando todos os 
aspectos verificados nas experiências municipais observadas. Ainda que grande 
parte da legislação encontrada em certos municípios não esteja regulamentada 
(Macaé, por exemplo, não tem regulamentação de seu Fundo Municipal), se 
constitui, de todo modo, de regramentos legais que estabelecem os mecanismos 
de funcionamento de suas políticas habitacionais e seus Fundos de Habitação. 

Nos aspectos relacionados ao arranjo institucional encontram-se três situações 
distintas. Macaé dispõe de uma empresa municipal, a EMHUSA, que é 
responsável pelas diretrizes e formulação dos programas habitacionais e se 
constitui também em organismo gestor e executor da política habitacional. 
Aparentemente, há a possibilidade de maior agilidade, inclusive pela formação de 
seu conselho, que é formado apenas por seis membros (quatro da administração 
municipal e dois da sociedade civil) e que pode, teoricamente, permitir maior 
agilidade nos processos de decisão e aprovação.  

Por outro lado, em Macaé a participação da sociedade civil no Conselho Municipal 
de Habitação de Interesse Social é mais restrita, com pequena participação dos 
setores sociais que demandam habitação de interesse social. Há de se considerar 
que essa opção tem a desvantagem de limitar a capacidade da sociedade 
organizada expressar suas demandas e opiniões quanto às questões 
habitacionais do município. A conseqüência poderia ser um debate mais limitado 
e decisões mais direcionadas ao que seria a “visão oficial” dos órgãos da 
prefeitura. Na medida em que um dos objetivos do Conselho é instituir um canal 
de comunicação entre as demandas da sociedade civil organizada e as soluções 
criadas para atender à população de baixa renda, deve-se ponderar a 
conveniência de se formar um Conselho com representação desproporcional da 
sociedade civil. 

No município de São Paulo se verifica a existência de um processo de gestão 
hibrido entre a administração direta e a Companhia Metropolitana de Habitação 
de São Paulo – COHAB-SP, em que as diretrizes e formulação da política 
habitacional ocorrem no âmbito da Secretaria Municipal de Habitação e 
Desenvolvimento Urbano – SEHAB, com participação do Conselho Municipal de 
Habitação. A execução dos programas e projetos, bem como a gestão financeira 
do Fundo Municipal é exercida no âmbito da COHAB-SP, que presta contas ao 
Conselho. 

A composição do Conselho do Fundo Municipal de Habitação de São Paulo é 
bastante variada, com participação de membros de distintos movimentos de 
moradia, de entidades ligadas à indústria da construção civil e do mercado 
imobiliário, bem como do meio acadêmico. Ainda que o processo decisório possa 
ocorrer em ritmo mais lento, essa diversidade do Conselho propicia riqueza no 
debate e maior possibilidade de resoluções que efetivamente atendam às 
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demandas sociais e ao mesmo tempo garantam a viabilidade técnica, financeira e 
operacional dos programas.  

O formato de Vitória é análogo ao de Florianópolis. O seu Fundo Municipal de 
Habitação de Interesse Social - FMHIS, foi formado como fundo de natureza 
contábil, constituído como unidade orçamentária da Secretaria Municipal de 
Habitação – SEHAB. Assim, a SEHAB é responsável pela formulação das 
diretrizes, programas e projetos, pela execução das ações e pela gestão do 
Fundo. Para realização de tais objetivos, a SEHAB, tem em sua estrutura uma 
Secretaria executiva do Conselho Municipal de Habitação de Interesse Social – 
CMHIS, tendo entre as suas atribuições a gestão do FMHIS, controle e avaliação 
dos programas e projetos, emissão de relatórios periódicos e prestação de contas 
junto ao CMHIS.  

Uma vantagem a se destacar no formato institucional de Vitória seria a maior 
agilidade na execução das resoluções do Conselho Municipal de Habitação de 
Interesse Social. Isso porque o apoio técnico e administrativo ao Conselho e a 
implantação das decisões do Conselho ficam restritos ao mesmo órgão. Além 
disso, em princípio haveria maior economia de recursos uma vez que se evita a 
duplicidade atividades em diferentes órgãos responsáveis pela política 
habitacional como pode ocorrer, por exemplo, em São Paulo, onde a Secretaria 
de Habitação possui estrutura funcional independente da COHAB-SP. 

Comparativo das características dos Fundos Municipais. 
Arranjo Institucional Macaé Vitória São Paulo 

Nome do Fundo e situação atual FMHIS, previsto em Lei e ainda não 
regulamentado 

Fundo Municipal de Habitação de 
Interesse Social - FMHIS FMH, instituído e regulamentado 

Composição do Conselho do Fundo Administração Municipal: 4; Sociedade 
Civil: 2 

Administração Municipal: 6 + Secretário 
Municipal de Habitação que o presiderá; 

População envolvida nos projetos e 
programas habitacionais: 6; Um membro 
do Órgão Federal; Um membro do Órgão 

Estadual; Um membro do Conselho 
Popular; Um membro da Câmara 

Municipal e Dois membros dos setor 
produtivo 

Administração Municipal: 13; Entidades 
comunitárias e organizações populares de 
habitação: 16; Sociedade Civil: 16; Caixa 

Econômica Federal: 1; Secretaria de 
Habitação do Estado de São Paulo: 1; 

Companhia de Desenvolvimento 
Habitacional e Urbano (CDHU): 1 

Instituição Formuladora da 
política/programas EMHUSA / Conselho do FMHIS Secretaria Mucipal de Habitação / 

Conselho do FMHIS 
Secretaria de Habitação / Conselho do 

FMH 

Instituição Executora da 
política/programas EMHUSA (empresa pública municipal) Secretaria Mucipal de Habitação / 

Conselho do FMHIS COHAB-SP (empresa pública municipal) 

 

Na definição das fontes de recursos também se verificam algumas 
especificidades. Todos os municípios prevêem recursos não onerosos baseados, 
fundamentalmente, nas dotações dos seus respectivos orçamentos. Macaé 
estabelece uma gama mais diversificada de recursos oriundos da própria 
municipalidade, incluindo 1% das receitas de royalties de petróleo e gás 
(importante fonte de receitas naquele município), além de receitas de multas 
sobre loteamentos irregulares e do IPTU, decorrente da aplicação da 
progressividade.  
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Vitória, além das dotações orçamentárias, prevê receitas patrimoniais decorrentes 
de alugueis e arrendamentos, enquanto que São Paulo prevê retorno das 
aplicações e receitas oriundas de operações interligadas.  

Todos os municípios prevêem em suas fontes externas recursos não onerosos, 
baseados em possíveis transferências do Orçamento Geral da União ou onerosos 
oriundos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS e Fundo de 
Amparo ao Trabalhador – FAT e decorrentes de convênios com organismos 
nacionais ou internacionais. 

Sobre os mecanismos instituídos pelo estatuto da cidade, constatam-se fontes 
explicitamente colocadas em Macaé, com o IPTU progressivo e em São Paulo, 
com as operações interligadas, que se traduzem em mecanismos de transferência 
de direitos de construir definida em lei específica, além de previsão de parcerias 
com o setor privado.  

Finalmente, todos os municípios prevêem recursos derivados do retorno dos 
próprios investimentos dos Fundos, através de contratos de financiamento de 
unidades ou lotes, retribuição mensal a titulo de locação social ou permissão de 
uso, dentre outros. Macaé e Vitória, apesar de previstas nas suas respectivas leis, 
ainda não há regulamentação sobre tais regras. Já São Paulo tem uma ampla 
gama de resoluções aprovadas no Conselho Municipal, definindo todas as 
condições de financiamento e retorno do Fundo.    

Comparativos Entre as Fontes de Recursos . 

 

As modalidades de atendimento habitacional, expressas em programa e projetos 
de habitação de interesse social, obedecem a um padrão mais ou menos geral 
entre os municípios pesquisados. Todos prevêem financiamento de unidades ou 
lotes urbanizados ou ainda de reformas e compra de materiais de construção. Os 
municípios estabelecem também programas de bolsa aluguel, em que com 
diferentes critérios, subsidiam locação de imóveis residenciais.  
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Também são comuns nos municípios programas de regularização fundiária e 
urbanística, revitalização de áreas degradadas, bem como projetos sociais 
direcionados à população atendida. Projetos de financiamento à produção através 
de mutirão são previstos em Macaé e São Paulo, enquanto que programas de 
locação social, baseados em estoque público de unidades habitacionais são 
previstos em Vitória e São Paulo. Em Vitória se prevê ainda o programa estrutural 
de áreas de risco com assistência técnica aos moradores, visando prevenir, 
controlar e eliminar tais situações. Além disso, conta com um serviço de 
assistência técnica com a finalidade de prestar assessoria à população através de 
pessoas jurídicas de direito privado sem fins lucrativos.  

Comparativo Entre as Modalidades de Atendimento. 

 

Finalmente merecem destaque dois instrumentos criados em Macaé e Vitória, 
Trata-se do sistema nacional de informações habitacionais e do cadastro 
municipal de informações de natureza social. São dois importantes instrumentos 
de gestão municipal, o primeiro que dá aos gestores informações sobre as 
demandas, infra-estrutura, oferta habitacional, dentre outras e o segundo que 
permite o cadastramento de todas as famílias atendidas nos diversos programas 
municipais. 

Esses sistemas de informação podem ser uma valiosa ferramenta tanto para a 
formulação quanto para a gestão da política habitacional. A organização dos 
dados de oferta habitacional e infra-estrutura permite, por exemplo, identificar com 
mais precisão e objetividade as necessidades de cada região do município e, 
dessa forma, concentrar a alocação de recursos naquelas onde o retorno é 
otimizado. Com relação à gestão da política habitacional, vale destacar a iniciativa 
de Macaé em utilizar o sistema de informações também como forma de identificar 
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aqueles que promovem ou participam de ocupações irregulares e, assim, impedir 
temporariamente o acesso desses aos programas habitacionais do município.  

Quanto ao público alvo e regras de acesso aos programas, os critérios básicos 
são os relacionados à renda familiar. Os níveis de renda a serem atendidos são 
definidos por programa. Macaé e Vitória estabelecem como base para 
determinação dos critérios indicadores de padrão de consumo familiar. Esses 
indicadores não estão ainda especificados e regulamentados, por isso Vitória 
estabelece nas disposições transitórias da lei o enquadramento nos programas de 
habitação de interesse social famílias com renda de até cinco salários mínimos e 
nos programas específicos define dentro desse limite os níveis de renda a serem 
contemplados. Macaé inclui ainda alguns critérios mais restritivos como tempo de 
residência na cidade, ter vínculo empregatício, etc, dentre outros. 

Comparativo Entre Público Alvo e Regras de Acesso. 

 

Em todos os municípios pesquisados, os subsídios são diretos, pessoais, 
intransferíveis, temporários e sujeitos a revisão ou suspensão. Os órgãos 
gestores são responsáveis pelo acompanhamento periódico das condições 
socioeconômicas das famílias beneficiadas. Os critérios para concessão de 
subsídios são, no caso de Macaé e Vitória, a incapacidade de pagamento dos 
encargos de moradia, em função do padrão de consumo familiar. Como os 
indicadores relativos a esse padrão não estão definidos e regulamentados, os 
diversos programas definem esses limites pela renda familiar ou renda familiar 
percapita. São Paulo tem como critério para a concessão de subsidio, o 
comprometimento da renda familiar, quando este ultrapassa o limite de 25%. 

Vale apontar que uma questão de particular importância quando da seleção das 
famílias a serem beneficiadas por subsídios é prever procedimentos de 
acompanhamento sócio-econômico das famílias durante o período contratual. 
Muitas vezes as famílias beneficiadas com subsídios transferem por própria conta 
a posse dos imóveis onde residem (contratos de gaveta) ou deixam de se 
enquadrar nos critérios para o recebimento do subsídio. Os municípios aqui 
analisados qualificam os subsídios como benefícios temporários e sujeitos à 
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renovação, no entanto é fundamental contar com gestão que preveja renovações 
periódicas do subsídio, a depender do resultado da avaliação sócio econômica.  

Comparativo Entre Forma e Concessão de Subsídios. 

 

 

 

 



 

ANEXO 1 – Legislações Municipais 



 
 
 
 
 

 

VITÓRIA 



 
 
 
 
 

 

LEI  N.º 5.823 

 

Estabelece diretrizes e normas da Política Municipal de Habitação - PMH, 
altera o Art. 8º e incisos XII e XIII do Art. 32, da Lei Nº 5.463, de 11 de janeiro 
de 2002, cria cargos de provimentos em comissão, e dá outras providências. 

O Prefeito Municipal de Vitória, Capital do Estado do Espírito Santo, faço saber 
que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono, na forma do Art. 113, inciso III, 
da Lei Orgânica do Município de Vitória, a seguinte Lei: 

CAPÍTULO I 

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

Art. 1°. Esta Lei estabelece as diretrizes e normas da Política Municipal de 
Habitação - PMH, transforma a Secretaria Especial de Habitação, criada 
através da Lei Nº 5.463, de 11/01/2002 em seu Art. 8º, cria o Conselho 
Municipal de Habitação de Interesse Social - CMHIS, o Fundo Municipal de 
Habitação de Interesse Social - FMHIS, regula as formas de acesso à moradia 
e institui o Sistema Municipal de Informações Habitacionais - SMIH.   

Art. 2°. Para fins do disposto nesta lei, considera-se: 

I -  família de baixa renda: aquela cuja situação sócio econômica, definida 
segundo seu padrão de consumo, não lhe permita arcar, total ou 
parcialmente, com os custos de quaisquer formas de acesso a 
habitação, a preços de mercado;  

II -  financiamento habitacional: o mútuo destinado à aquisição de lote 
urbanizado, e/ou da construção, da conclusão, da recuperação, da 
ampliação ou da melhoria da habitação, bem como as despesas 
cartorárias e as de legalização do terreno; 

III -  habitação: a moradia inserida no contexto urbano, provida de infra-
estrutura básica, os serviços urbanos, os equipamentos comunitários 
básicos, ser obtida em forma imediata ou progressiva, localizada em 
área com situação legal regularizada; 

IV -   habitação de interesse social: a habitação urbana, nova ou usada, com o 
respectivo terreno e serviços de infra-estrutura, com destinação à 
famílias de baixa renda; 

V –  áreas de interesse social: segundo a Lei 4167/94, Art.77, parágrafo 1º e 
2, são aquelas originadas por ocupação espontânea ou por lotes 
irregulares ou clandestinos que apresentam condições precárias de 
moradia; 



 
 
 
 
 

 

VI -  áreas de Ocupação de Interesse Social: são áreas destinadas à 
produção de habitação de Interesse Social, com destinação específica, 
normas próprias de uso e ocupação do solo; 

VII -  lote urbanizado: parcela legalmente definida de uma área, conforme as 
diretrizes de planejamento urbano municipal ou regional, que disponha 
de acesso por via pública e, no seu interior, no mínimo, de soluções de 
abastecimento de água e esgotamento sanitário e ainda de instalações 
que permitam a ligação de energia elétrica;  

VIII -  lote social: lote de terreno, urbano, situado em loteamento ou 
desmembramento aprovado pelo órgão municipal competente e 
registrado no Cartório de Registro de Imóveis, cujo preço seja igual ou 
inferior ao que vier a ser determinado por Conselho Municipal de 
Habitação, atendendo a parâmetros técnicos de padrão de consumo 
familiar; 

IX -  padrão de consumo familiar: é o parâmetro para definir os indicadores 
de implementação, de aferição de programas habitacionais, e de 
enquadramento para o acesso à política de subsídio. Constitui estrutura 
de consumo, segundo metodologia a ser estabelecida em regulamento, 
em função, entre outras variáveis, do nível de renda, tamanho e faixa 
etária das famílias, grau de escolaridade, número de membros da família 
que trabalham e hábitos locais ou regionais. O poder aquisitivo deve ser 
definido pelo padrão de consumo mediano, apurado por meio de 
metodologia validada (PNAD-IBGE; PPV-IPEA e POF-DIEESE) e deve 
ser usado para estratificar as famílias de forma a permitir definir grupos 
homogêneos; 

X -  custo de acesso à habitação: os valores relativos a prestação de 
financiamento habitacional, contrapartida de arrendamento residencial, 
taxa de ocupação, aluguel ou derivados do direito de superfície, direito 
de uso,  ou quaisquer outras formas de acesso à habitação;  

XI -  assentamento subnormal: assentamento habitacional irregular (favela, 
mocambo, palafita e assemelhados) localizados em terrenos de 
propriedade alheia, pública ou particular, ocupado de forma 
desordenada e densa, carente de serviços públicos essenciais, inclusive 
em área de risco ou legalmente protegida; 

XII -  regularização fundiária: é o processo de intervenção pública, sob os 
aspectos jurídico, físico e social, que objetiva legalizar a permanência de 
populações moradoras de áreas urbanas, ocupadas em 
desconformidade com a lei. 

 

 



 
 
 
 
 

 

CAPÍTULO II 

DA FINALIDADE 

Art. 3°. A Política Municipal de Habitação (PMH) tem por finalidade orientar as 
ações do Poder Público compartilhadas com as do setor privado, expressando 
a interação com a sociedade civil organizada, de modo a assegurar às famílias, 
especialmente as de baixa renda, o acesso, de forma gradativa, à habitação. 

CAPÍTULO III 

DAS DIRETRIZES GERAIS DA POLÍTICA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO 

Art. 4º. A Política Municipal de Habitação obedecerá às seguintes diretrizes 
gerais: 

I –  promover o acesso à terra e à moradia digna aos habitantes da cidade, 
com a melhoria das condições de habitabilidade, de preservação 
ambiental e de qualificação dos espaços urbanos, avançando na 
construção da cidadania, priorizando as famílias de baixa renda; 

II –  assegurar políticas fundiárias que garantam o cumprimento da função 
social da terra urbana; 

III –  promover processos democráticos na formulação, implementação e 
controle dos recursos da política habitacional, estabelecendo canais 
permanentes de participação das comunidades e da sociedade 
organizada; 

IV –  utilizar processos tecnológicos que garantam a melhoria da qualidade e a 
redução dos custos da produção habitacional e da construção civil em 
geral; 

V –  assegurar a vinculação da política habitacional com as demais políticas 
públicas, com ênfase às sociais, de geração de renda, de educação 
ambiental e de desenvolvimento urbano; 

VI – estimular a participação da iniciativa privada na promoção e execução de 
projetos compatíveis com as diretrizes e objetivos da Política Municipal de 
Habitação. 

CAPÍTULO IV 

DOS OBJETIVOS DA POLÍTICA MUNICIPAL DA HABITAÇÃO 

Art. 5°. Constituem objetivos da Política Municipal da Habitação: 



 
 
 
 
 

 

I -  a produção de lotes urbanizados e de novas habitações com vistas à 
redução progressiva do déficit habitacional e ao atendimento da 
demanda gerada pela constituição de novas famílias; 

II -  a melhoria das condições de habitabilidade das habitações existentes de 
modo a corrigir suas inadequações, inclusive em relação à infra-
estrutura e aos acessos aos serviços urbanos essenciais e aos locais de 
trabalho e lazer; 

III -  promover a reconstrução e requalificação dos imóveis vagos 
principalmente aqueles de valor histórico e cultural da área central de 
Vitória; 

IV -  a melhoria da capacidade de gestão dos planos e programas 
habitacionais;  

V -  a diversificação das formas de acesso à habitação para possibilitar a 
inclusão, entre os beneficiários dos projetos habitacionais, das famílias 
impossibilitadas de pagar os custos de mercado dos serviços de 
moradia; 

VI -  a melhoria dos níveis de qualificação da mão-de-obra utilizada na 
produção de habitações e na construção civil em geral, atendendo, de 
forma direta, a população mais carente, associando processos de 
desenvolvimento social e de geração de renda; 

VII -  urbanizar as áreas com assentamentos subnormais, inserindo-as no 
contexto da cidade; 

VIII -  reassentar moradores de áreas impróprias ao uso habitacional e em 
situação de risco, recuperando o ambiente degradado; 

XI -  promover e viabilizar a regularização fundiária e urbanística de 
assentamentos subnormais e de parcelamentos clandestinos e 
irregulares atendendo a padrões adequados de preservação ambiental 
de qualidade urbana. 

CAPÍTULO V 

DAS HABITAÇÕES DE INTERESSE SOCIAL 

Seção I 

Do Público Alvo 

Art. 6º.  Para fins de definição de ações de política habitacional, o público alvo 
a ser atendido pelos programas habitacionais deverá ser classificado em três 
estratos, identificados em razão do grau de inserção das famílias na economia: 



 
 
 
 
 

 

I - Grupo 1  

- famílias sem capacidade de pagamento, ou seja, aquelas localizadas 
abaixo da linha de pobreza ou que vivam na indigência; 

II - Grupo 2 

- famílias com baixa capacidade de pagamento, ou seja, aquelas com 
capacidade para atender integralmente suas necessidades básicas, 
excluindo as despesas de morar condignamente; 

- famílias com capacidade de pagamento, ou seja, aquelas que têm 
capacidade de atender integralmente suas necessidades básicas e, ainda, 
apresentam alguma capacidade para assumir serviço de moradia; 

III - Grupo 3 

- famílias com capacidade reduzida de poupança, ou seja, aquelas que, além 
de atenderem suas necessidades básicas, são capazes de integralizar uma 
pequena poupança. 

§ 1º. A avaliação da capacidade de pagamento e de poupança das famílias, 
para enquadramento nos programas habitacionais de interesse social e na 
concessão de subsídio, terá como base o padrão de consumo familiar. 

§ 2º.  Estão excluídas da política de Habitação de Interesse Social, as famílias 
que já têm capacidade de investimento, compondo grupo capaz de resolver 
suas necessidades de moradia por meio do mercado. 

Seção II 

Dos Programas e Projetos 

Art. 7º. Os programas e projetos  habitacionais de interesse social poderão 
contemplar, entre outras, as seguintes modalidades: 

I -  produção de loteamentos, lotes urbanizados, unidades e conjuntos 
habitacionais, destinados às habitações de interesse social; 

II -  revitalização e/ou requalificação de áreas degradadas, especialmente 
aquelas de interesse histórico e cultural da área central, com recuperação 
ou melhoria das habitações nelas existentes; 

III -  regularização fundiária e urbanística de loteamentos ou assentamentos 
subnormais e das respectivas unidades habitacionais; 

IV -  oferecimento de condições de habitabilidade a moradias já existentes, em 
termos de salubridade, de segurança e de oferta e acesso à infra-
estrutura, aos serviços e equipamentos urbanos e aos locais de trabalho; 



 
 
 
 
 

 

V -  financiamento individual para:  

a)  aquisição de lote urbanizado;  

b)  aquisição de materiais de construção destinados à conclusão, 
recuperação, ampliação ou melhoria de habitações;  

c)  a construção de habitação em lote próprio ou que possa ser utilizado 
mediante qualquer das formas de acesso à moradia previstas em Lei; 

VI - assistência técnica e social  às famílias  moradoras de áreas de risco 
geológico efetivo, de caráter continuado, que visa diagnosticar, prevenir, 
controlar e eliminar situações de risco geológico, estruturando e 
revitalizando estas áreas. 

Parágrafo único - As modalidades acima elencadas serão objeto de interação 
intra-institucional, ressalvadas as competências de cada área. 

Art. 8º. O Poder Executivo regulamentará as condições de enquadramento das 
famílias nos programas e projetos habitacionais de interesse social tendo em 
conta o padrão de consumo familiar referido no inciso XI do artigo 2°. 

Parágrafo único. A mesma metodologia deverá ser utilizada na elaboração de 
indicadores destinados ao acompanhamento da execução e à avaliação dos 
programas e projetos indicados no caput deste artigo e para enquadramento 
em programas de subsídios financiados, total ou parcialmente, com recursos 
públicos. 

Seção III 

Dos Programas específicos 

Art. 9º. Serão criados no âmbito desta Lei, os programas específicos 
destinados ao atendimento das diversas demandas na área habitacional, seja 
através de recursos próprios ou através de parcerias com a iniciativa privada 
ou com outras instituições públicas. 

Art. 10. Ficam desde já identificados como programas específicos: Bolsa 
Moradia, Morar no Centro, Programa Estrutural em área de risco e Locação 
Social. 

Art. 11. Bolsa Moradia é o programa pelo qual poderá ser assegurada 
habitação às pessoas ou famílias de baixa renda, mediante a concessão de 
subsídio, integral ou parcial, em caráter transitório, do valor suficiente para 
viabilizar a locação de imóvel residencial, pelo período mínimo de 1(um) ano. 

§ 1º. Os programas e projetos habitacionais relativos à bolsa moradia 
estabelecerão critérios para a geração de moradia transitória, em caráter 



 
 
 
 
 

 

emergencial, de pessoas ou famílias privadas da respectiva moradia em 
decorrência de: 

I  - catástrofe ou calamidade pública; 

II  - situações de risco geológico; 

III - situações de risco à salubridade; 

IV - desocupação de áreas de interesse ambiental; 

V - intervenções urbanas;  

VI - outras previstas em lei e regulamento. 

§ 2º.  Sem prejuízo de outras disposições previstas em regulamento, os 
programas e projetos relativos à bolsa moradia, disporão sobre a utilização dos 
recursos que lhe forem alocados, sob a forma de caução, empréstimo, garantia 
ou subsídio, em benefício do locatário ou sublocatário. 

Art.12. Morar no Centro é um programa que tem como objetivos contribuir para 
o repovoamento da área central, viabilizar moradia para a população de baixa 
renda, reabilitar edifícios desocupados para uso habitacional, e melhorar a 
qualidade de vida dos habitantes da área central. 

Parágrafo único  -  A construção de novos prédios e/ou reforma e reciclagem 
de prédios vazios, deverá ser viabilizada com linhas de financiamento para as 
faixas de renda baixa e média e através de subsídios a serem implementados 
com recursos municipais, sendo acessíveis a famílias com renda até 05 
salários mínimos. 

Art. 13. Programa Estrutural em Áreas de Risco é um programa de assistência 
técnica e social às famílias moradoras de áreas de risco geológico efetivo, de 
caráter continuado, que visa diagnosticar, prevenir, controlar e eliminar 
situações de risco geológico, estruturando e revitalizando estas áreas. 

Parágrafo único -  Áreas de risco geológico são aquelas sujeitas a sediar 
evento geológico natural ou induzido ou a serem por ele atingidas. Para efeito 
de atuação do programa, são consideradas as seguintes modalidades de risco 
geológico: 

- escorregamento de solo e/ou rocha alterada e/ou aterro inundação queda 
e/ou rolamento de blocos de rocha, erosão, solapamento de margens 
fluviais 

Art. 14. Locação Social  é um programa que tem como objetivo ampliar as 
formas de acesso à moradia para população de baixa de renda, que não tenha 
possibilidade de participar dos programas de financiamento para aquisição de 



 
 
 
 
 

 

imóveis ou que, por suas características  não tenha interesse na aquisição, 
através da oferta em locação social de unidades habitacionais já construídas. 

§ 1º. O programa se  destina a viabilizar o acesso das famílias beneficiárias do 
Fundo Municipal de Habitação, a uma moradia digna, seja em novas unidades 
habitacionais ou em unidades requalificadas, produzidas ou adquiridas com 
recursos  públicos do Município, exclusivamente, ou em parceria com outras 
instituições, públicas ou privadas. 

§ 2º. A locação social não se destina à aquisição de moradias, pois as 
unidades locadas permanecerão como propriedade pública, "estoque público".  

§ 3º. Os beneficiários desta modalidade poderão ser inscritos para os 
programas  de aquisição de imóveis, desde que atendam as regras de 
financiamento do Fundo Municipal de Habitação. Neste caso, os beneficiários 
serão transferidos de um programa para outro, vedado o atendimento 
simultâneo. 

§ 4º.  O programa é dirigido, prioritariamente, a pessoas sós e a famílias cuja 
renda familiar seja de até 3 (três) salários mínimos as quais pertençam aos 
seguintes seguimentos: 

I - pessoas, acima de 60 anos; 

II - pessoas em situação de rua; 

III - pessoas portadoras de direitos especiais; 

IV - moradores em áreas de risco e de insalubridade. 

§ 5º. Excetuam-se do Programa de Locação Social, os seguintes casos: 

I – Famílias que sejam proprietárias, promitentes compradoras, 
permissionárias, promitentes permissionárias dos direitos de aquisição de 
outro imóvel; 

II –  Pessoas atendidas anteriormente em programas de habitação de 
interesse social. 

§ 6º. Excepcionalmente, as famílias cuja renda seja superior a 03 (três) salários 
mínimos, poderão ser admitidas, desde que a renda per capita não exceda a 
01 (um) salário mínimo; 

§ 7º. O acesso aos imóveis será feito por meios de contratos de locação social 
firmados diretamente com os beneficiários selecionados.  Periodicamente, 
estes beneficiários serão submetidos a uma nova avaliação social para verificar 
se ainda preenchem as condições de acesso e subsídio. 



 
 
 
 
 

 

§ 8º. O acompanhamento social será regular e permanente para estimular a 
inserção social e a capacitação profissional dos seus participantes.  Este 
acompanhamento será realizado pela SEHAB, em conjunto com as secretarias 
responsáveis por ações sociais e de geração de renda, com finalidade de apoio 
à melhoria das condições de vida da população de baixa renda. 

Art. 15. Serviço de Assistência Técnica em Habitação de Interesse Social é um 
programa que tem como finalidade prestar assessoria técnica gratuita à 
população; visando a formação de vínculo de cooperação entre o Poder 
Público e as entidades definidas no âmbito desta lei, para o fomento e 
execução das atividades previstas nesta Lei. 

§ 1º. O Serviço de Assessoria Técnica em Habitação de Interesse Social será 
prestado por pessoas jurídicas do direito privado, sem fins lucrativos, 
cadastradas pelo Executivo.  O Executivo cadastrará as entidades que 
comprovarem os requisitos específicos para a sua habilitação. 

§ 2º. São requisitos específicos para que as pessoas jurídicas referidas no § 1º 
do Art. 15 desta Lei habilitem-se à qualificação como Assessoria Técnica em 
Habitação de Interesse Social: 

I – comprovar os objetivos sociais da entidade, em especial: 

a)  prestação de assessoria técnica à população, entidades e grupos 
comunitários, em questões relativas à habitação de interesse social no 
sentido de promover a integração social, ambiental e urbanística da 
população de baixa renda à cidade; 

b)  atendimento à população de baixa renda, com a participação direta da 
comunidade em todas as etapas das intervenções; 

c)  ter como finalidade a promoção do desenvolvimento urbano sustentável, 
a universalização do direito à cidade e da inclusão social das 
comunidades envolvidas; 

II – comprovar sua qualificação no que diz respeito a; 

a)  garantia de atuação de profissionais habilitados nos serviços 
necessários ao desenvolvimento dos programas e  projetos; 

b)  experiência na execução dos serviços previstos nesta Lei. 

§ 3º. São considerados serviços a serem prestados no âmbito desta Lei: 

a)  elaborar diagnóstico da situação social da população, assim como da 
situação física, fundiária e ambiental das áreas de intervenções; 

b)  elaborar estudos de viabilidade, planos e projetos de intervenção jurídica, 
física, social e ambiental; 



 
 
 
 
 

 

c)  assessorar à comunidade durante o desenvolvimento das etapas de obras 
eventualmente necessárias, incluindo as atividades preparatórias e de 
acompanhamento nas atividades de ocupação e utilização dos espaços 
existentes; 

d)  promover ações relacionadas à formação, à educação popular, à cultura, à 
educação ambiental, à garantia da cidadania e dos direitos humanos no 
âmbito do desenvolvimento urbano, objetivando a inclusão social das 
comunidades envolvidas; 

e) desenvolver outras atividades compatíveis com as finalidades desta Lei. 

§ 4º. Fica o Executivo autorizado a celebrar convênios e termos de parceria 
com as entidades cadastradas e qualificadas como Assessoria Técnica em 
Habitação de Interesse Social para a execução dos serviços previstos na 
presente Lei. 

Seção IV 

Da Regularização Fundiária 

Art. 16. O processo de regularização fundiária comporta os seguintes níveis: 

I –  A regularização urbanística, que compreende regularizar o parcelamento 
das áreas dos assentamentos existentes e dos novos assentamentos do 
ponto de vista urbanístico, ou seja, de acordo com legislação específica 
adequada aos padrões locais e de qualidade urbana; 

II –  A regularização do domínio do imóvel, que compreende regularizar os 
assentamentos existentes e os novos assentamentos do ponto de vista da 
propriedade da posse. 

§ 1º. Para as áreas de propriedade ou cedida ao Município, a regularização 
jurídica deverá se dar através da outorga de título de propriedade ou de 
concessão de direito real de uso na forma da Lei. 

§ 2º. Para as áreas de propriedade privada, deverá o Município prestar 
assessoramento técnico-jurídico aos ocupantes no requerimento de usucapião 
especial ou na negociação com os proprietários originais para compra da gleba 
de interesse para assentamento. 

§ 3º. Nos casos de áreas de propriedade do Estado ou da União, deverá o 
Município através da SEHAB- Secretaria Municipal de Habitação, intermediar 
caso a caso, as negociações concernentes à cessão das mesmas áreas para 
implantação de novos assentamentos ou regularização de assentamentos 
existentes. 

 



 
 
 
 
 

 

Seção V 

Da concessão de subsídios 

Art. 17. Para viabilizar o acesso à habitação das famílias inscritas em 
programas e projetos habitacionais de interesse social, o Município destinará 
recursos orçamentários e extra-orçamentários para subsidiar aquelas que, 
comprovadamente, não disponham de meios financeiros para pagar total ou 
parcialmente o custo de acesso à moradia. 

Parágrafo único - Além dos subsídios previstos no caput deste artigo o 
Município alocará, também, recursos orçamentários e extra-orçamentários com 
as seguintes finalidades: 

I -  complementar recursos federais e estaduais alocados à cobertura de um 
percentual dos riscos de crédito de beneficiários de projetos habitacionais 
de interesse social; 

II -  financiar, em parceria com a União, o Estado e outros Municípios, projetos 
de regularização fundiária e urbanística em loteamentos informais e outros 
assentamentos de sub-habitações, de reurbanização, recuperação ou 
revitalização de áreas degradadas com potencial de uso habitacional, 
especialmente aquelas situadas nos centros históricos das cidades; 

Art. 18. Na concessão dos subsídios previstos no caput do artigo 17 serão 
observadas as seguintes normas: 

I -  a modalidade e o valor do subsídio serão vinculados à capacidade de 
pagamento do beneficiário, aferida segundo seus padrões de consumo, 
na forma a ser estabelecida em regulamento;  

II -  o subsídio será concedido em forma direta, terá caráter pessoal e 
temporário, será absolutamente intransferível e sua concessão limitada a 
uma única vez, por beneficiário;  

III -  o subsídio será estabelecido em contrato específico, que conterá, 
obrigatoriamente, cláusulas que definam as hipóteses da respectiva 
suspensão, bem assim as do possível restabelecimento, em caráter 
integral ou parcial;  

IV -  o subsídio será revisto, na periodicidade estipulada no contrato, em 
função da mudança da capacidade de pagamento do beneficiário; 

V -  para os fins previstos no inciso precedente, o órgão encarregado da 
concessão do subsídio procederá à atualização periódica dos dados 
relativos ao padrão de consumo da família beneficiária; 

 



 
 
 
 
 

 

Art. 19. O Poder Executivo fixará, em regulamento, através de liberação de 
Conselho os tipos de subsídios a serem utilizados na promoção do acesso à 
moradia, as categorias de famílias que poderão recebê-los e os critérios a 
serem observados na respectiva concessão, suspensão ou restabelecimento, 
utilizando o parâmetro previsto no inciso IX do Art. 2° desta Lei. 

CAPÍTULO VI 

Da Secretaria Municipal de Habitação 

Art. 20. Fica transformada em Secretaria Municipal de Habitação a Secretaria 
Especial de Habitação criada através da Lei Nº 5.463 em seu Art. 8º, 
competindo-lhe a definição, implementação e gestão da Política Habitacional e 
Fundiária do Município de Vitória. 

Art. 21. Ficam criados  na estrutura organizacional da  Secretaria Municipal de 
Habitação, a Subsecretaria de Habitação e a Secretaria Executiva do Conselho 
Municipal de Habitação de Interesse Social - CMHIS. 

Art. 22. O cargo de Provimento em comissão de Secretário Especial de 
Habitação, sem referência, CC-S, fica transformado em Secretário Municipal de 
Habitação. 

Art. 23. Ficam criados, e incluídos no Anexo II da Lei 3.563 de 16 de dezembro 
de 1988, os cargos de provimento em comissão relacionados no Anexo I desta 
Lei, com seus respectivos quantitativos, padrões e subordinação. 

Art. 24. Fazem parte integrante desta Lei os Anexos: 

I –  Relação dos cargos de provimentos em comissão criados – Anexo I; 

II –  Organograma da Secretaria Municipal de Habitação – Anexo II; 

III –  Atribuições específicas da Subsecretaria de  Habitação e da Secretaria              
Executiva do CMHIS – Anexo III; 

IV –  Impacto Financeiro – Fixação de Vencimentos – Anexo IV. 

CAPÍTULO VII 

Do Conselho Municipal de Habitação de Interesse Social (CMHIS) 

Art. 25. Fica criado o Conselho Municipal de Habitação de Interesse Social 
(CMHIS), órgão deliberativo, composto por representantes de órgãos públicos, 
representantes de entidades comunitárias e representantes de entidades de 
classe para gestão partilhada do Município, que tem por finalidade propor e 
deliberar sobre diretrizes, planos e da Política Habitacional programas e 
fiscalizar a execução dessa política. 



 
 
 
 
 

 

Art. 26. Compete ao Conselho Municipal de Habitação de Interesse Social: 

I –  propor e aprovar as diretrizes, prioridades, estratégias e instrumentos da 
Política Municipal de Habitação de Interesse Social. 

II –  propor e participar da deliberação, junto ao processo de elaboração do 
Orçamento Municipal, sobre a execução de projetos e programas de 
urbanização, construção de moradias e de regularização fundiária em 
áreas irregulares; 

III -  acompanhar e avaliar a execução da Política Nacional de Habitação e 
recomendar as providências necessárias ao cumprimento dos 
respectivos objetivos; 

IV –  propor e aprovar os planos de aplicação dos recursos do Fundo 
Municipal de Habitação de Interesse Social, instituído pela presente Lei;   

V –  definir as condições básicas de subsídios e financiamentos com 
recursos do FMHIS; 

VI –  regulamentar, fiscalizar e acompanhar todas as ações referentes a 
subsídios habitacionais; 

VII –  aprovar as contas do Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social 
(FMHIS); 

VIII –  apreciar as propostas e projetos de intervenção do Governo Municipal 
relativas às ocupações e assentamentos de interesse social; 

IX –  apreciar as formas de apoio às entidades associativas e cooperativas 
habitacionais cuja população seja de baixa renda, bem como as 
solicitações de melhorias habitacionais em auto-construção ou ajuda 
mútua de moradias populares;  

X –  propor ao Executivo a elaboração de estudos e projetos, constituir 
Grupos Técnicos ou Comissões Especiais e Câmaras, quando julgar 
necessário, para o desempenho das suas funções; 

XI –  elaborar seu regimento interno; 

XII –  outras atribuições que lhe sejam atribuídas por seu Regimento Interno.   

Art. 27. O CMHIS será constituído por representantes do Poder Público das 
entidades da Sociedade Civil e por conselheiros populares eleitos em bairros 
ou regiões de Vitória. 

I –  o Secretário Municipal de Habitação do Município, que o presidirá; 

II –  seis membros do Poder Público Municipal; 



 
 
 
 
 

 

III –  seis membros eleitos diretamente pela população envolvida nos projetos 
e programas habitacionais das Áreas de Interesse Social; 

IV –  um membro representante do Órgão Federal afeto à questão 
habitacional; 

V –  um membro representante do Órgão Estadual afeto à questão 
habitacional; 

VI –  um membro representante do Conselho Popular de Vitória; 

VII –  um membro representante da Câmara Municipal; 

VIII –  dois membros representantes do Setor Produtivo; 

Parágrafo único - Na composição e funcionamento do CMHIS deve ser 
observado o seguinte: 

I –  cada entidade ou órgão serão representados por um titular e um 
suplente; 

II –  o mandato dos representantes do CMHIS será de dois anos, podendo 
ser renovado uma única vez por igual período. 

CAPÍTULO VIII 

Do Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social (FMHIS) 

Art. 28. Fica instituído o Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social - 
FMHIS, de natureza contábil, cujos recursos serão exclusiva e 
obrigatoriamente utilizados, nos termos que dispuser o regulamento, em 
programas ou projetos habitacionais de interesse social. 

Art. 29. Constituirão recursos do Fundo: 

I –  os provenientes do Orçamento Municipal destinados a Habitação Social; 

II –  os provenientes das dotações do Orçamento Geral da União, 
classificados na função habitação, na sub-função infra-estrutura urbana 
e extra-orçamentárias federais; 

III -  os provenientes do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) 
que lhe forem repassados; 

IV -  os provenientes do Fundo de Amparo ao Trabalhador, que lhe forem 
repassados, nos termos e condições estabelecidos pelo respectivo 
Conselho Deliberativo; 



 
 
 
 
 

 

V -  as doações efetuadas, com ou sem encargo, por pessoas jurídicas de 
direito público ou privado, nacionais ou estrangeiras, bem assim por 
organismos internacionais ou multilaterais; 

VI -  a partir do exercício seguinte ao da aprovação desta Lei, as receitas 
patrimoniais do Município, arrecadadas a título de aluguéis e 
arrendamentos; 

VII -  outras receitas previstas em lei. 

Art. 30. A regulamentação das condições de acesso aos recursos do  FMHIS e 
as regras que regerão a sua operação, serão definidas em ato do Poder 
Executivo Municipal, a partir de proposta oriunda do CMHIS. 

Art. 31. A concessão de recursos do FMHIS poderá se dar das seguintes 
formas: 

a) fundo perdido; 

b) apoio financeiro reembolsável; 

c) financiamento de risco;  

d) participação societária. 

Art. 32. A administração do FMHIS será exercida pela Secretaria Municipal de 
Habitação, sendo-lhe facultada a delegação de competência, ouvido o 
Conselho e mediante instrumento próprio, na implementação das atividades 
correspondentes, competindo-lhe: 

I –  zelar pela correta aplicação dos recursos do Fundo, nos projetos e 
programas previstos nesta lei e sua regulamentação; 

II –  prestar apoio técnico ao CMHIS; 

III –  analisar e emitir parecer quanto aos programas que lhe forem 
submetidos; 

IV –  acompanhar, controlar, avaliar e auditar a execução dos programas 
habitacionais em que haja alocação de recursos do Fundo; 

 V –  praticar os demais atos necessários à gestão dos recursos do Fundo e 
exercer outras atribuições que lhe forem conferidas em regulamento. 

 

 

 



 
 
 
 
 

 

CAPÍTULO IX 

DO SISTEMA MUNICIPAL DE INFORMAÇÕES HABITACIONAIS E DO 
CADASTRO MUNICIPAL DE INFORMAÇÕES DE NATUREZA SOCIAL 

Art. 33. Ficam criados o Sistema Municipal de Informações Habitacionais - 
SMIH, que integrará as informações gerenciais e as estatísticas relacionadas 
com o setor habitacional, e o Cadastro Municipal de Informações de Interesse 
Social. 

§ 1°. O Sistema referido no caput deste artigo será implantado e mantido pela 
SEHAB, na qualidade de órgão gestor do FHIS, à conta deste, e: 

I -  coletará, processará e disponibilizará informações que permitam estimar 
as demandas potencial e efetiva de habitação no Município; 

II -  levantará os padrões de moradia habitável predominantes nas diversas 
regiões administrativas do Município; 

III -  acompanhará a oferta de imóveis para fins residenciais e os 
investimentos para infra-estrutura; 

IV -  elaborará indicadores que permitam o acompanhamento da situação do 
Município nos campos do desenvolvimento urbano e da habitação, 
destacando, neste, a habitação de interesse social; 

V -  tornará acessível, por via eletrônica, as legislações federal, estaduais e 
municipal nos campos do direito urbanístico e habitacional e do 
financiamento da habitação; 

VI -  incluirá informações sobre os terrenos e edificações de propriedade de 
entes públicos ou de suas entidades descentralizadas, assim como de 
propriedade privada, situados em zonas  servidas por infra-estrutura, 
que se encontrem vagos, subutilizados ou ocupados por famílias 
enquadráveis em projetos habitacionais de interesse social, segundo 
definido em regulamento; 

VII -  incluirá informações sobre a distribuição espacial dos equipamentos 
urbanos, de modo a propiciar maior racionalidade em seu 
aproveitamento e a orientar a localização de novos empreendimentos 
habitacionais com menores custos de infra-estrutura; 

VIII -  executará outras tarefas vinculadas ao suporte estatístico de estudos, 
programas e projetos. 

§ 2°. Os dados integrantes do Sistema de Informações serão disponibilizados 
para os órgãos federais, estaduais e dos Municípios, assim como para 
entidades privadas cujas atividades tenham conexão com as do governo 
Municipal nas áreas do desenvolvimento urbano e da habitação.  



 
 
 
 
 

 

Art. 34. O cadastro a que se refere o artigo 33 será organizado e mantido pela 
SEHAB, à conta do FHIS, e conterá: 

I -  os nomes dos beneficiários finais dos projetos habitacionais de interesse 
social, identificando o projeto em que estejam incluídos, a localização 
deste, o tipo de solução habitacional com que foram contemplados, o 
valor desta, e, se for o caso, o tipo e valor do subsídio concedido; 

II -  o custo final de produção de cada solução habitacional, classificada por 
tipo, e seu grau de adimplemento, bem como o valor original das 
prestações, das taxas de arrendamento, dos aluguéis ou das taxas de 
ocupação pagos pelos beneficiários finais, por empreendimento;  

III -  a condição sócio-econômica das famílias contempladas em cada 
empreendimento habitacional, aferida pelos respectivos padrões de 
consumo; 

IV -  outros dados definidos pelo regulamento. 

Parágrafo único - Para implantação e manutenção do cadastro a que se refere 
o caput deste artigo, o Município manterá convênio com outros órgãos federais, 
estaduais e instituições públicas e privadas nacionais, internacionais e 
multilaterais. 

CAPÍTULO X 

DA ESTRUTURA INSTITUCIONAL 

Art. 35. A Política Municipal de Habitação será administrada pelos seguintes 
órgãos: 

I -  Conselho Municipal de Habitação de Interesse Social - CMHIS; 

II -  Secretaria Municipal de Habitação -SEHAB;  

Art. 36. Além das atribuições previstas em seu diploma institutivo, compete à 
Secretaria Municipal de Habitação - SEHAB: 

I -  a gestão do Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social - FMHIS; 

II -  a implementação do Sistema Municipal de Informações Habitacionais - 
SMIH; 

III -  regulamentar as operações ativas do FMHIS em consonância com as 
diretrizes do CMHIS; 

IV -  fiscalizar a execução dos programas e projetos financiados pelo FMHIS;  



 
 
 
 
 

 

V -  elaborar relatório anual sobre a execução da Política Municipal de 
Habitação para exame pelo CMHIS; 

CAPÍTULO XI 

DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS 

Art. 37. Aquele que inserir ou fizer inserir, no Cadastro Municipal de 
Informações de Natureza Social, dado ou declaração falsa ou diversa daquela 
que deveria ter sido inserida, com o fim de alterar a verdade sobre o fato, será 
responsabilizado civil, penal e administrativamente. 

§ 1º. Sem prejuízo da sanção penal, o beneficiário que usufruir ilicitamente de 
qualquer modalidade de subsídio habitacional ressarcirá ao poder público os 
valores indevidamente recebidos, no prazo de trinta dias, atualizados segundo 
a variação acumulada do Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), e de 
juros moratórios de um por cento ao mês, calculados desde a data do 
recebimento do subsídio até a da restituição. 

§ 2°. Ao servidor público ou agente de unidade federativa conveniada que 
concorrer para o ilícito previsto no caput deste artigo, inserindo ou fazendo 
inserir declaração falsa em documento que deva produzir efeito nos projetos e 
programas habitacionais, aplicar-se-á, nas condições previstas em regulamento 
e sem prejuízo das sanções penais e administrativas cabíveis, multa nunca 
inferior ao dobro dos valores despendidos, atualizada, mensalmente, até seu 
pagamento, pela variação acumulada do Índice de Preços ao Consumidor 
Amplo - IPCA divulgado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (FIBGE). 

Art. 38. Enquanto não estabelecido e regulamentados, os indicadores de que 
trata o inciso I do artigo 2°, serão considerados como projetos habitacionais de 
interesse social aqueles destinados a famílias com renda mensal de até cinco 
salários mínimos. 

Parágrafo único. O valor da renda mensal de que trata este artigo poderá ser 
anualmente revisto, em função da conjuntura sócio-econômica, mediante 
decreto do Poder Executivo, observado, como limite superior, a variação do 
Índice de Preços ao Consumidor Ampliado (IPCA). 

Art. 39. Para a contratação para produção, ampliação, recuperação e melhoria 
de habitações, assim como para execução de obras de infra-estrutura e de 
equipamentos urbanos ou, no caso de operações que utilizem recursos 
públicos, como critério de pré-qualificação nas licitações, o Município poderá 
exigir a prévia apresentação, pelas empresas construtoras ou pelos 
fornecedores de materiais de construção, de certificado comprovando sua 
vinculação ao Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade/Habitat e o 
grau de cumprimento das etapas previstas no mesmo Programa.  



 
 
 
 
 

 

Art. 40. Os contratos de compra e venda com financiamento e bem assim 
quaisquer outros atos resultantes da aplicação desta Lei, mesmo aqueles 
constitutivos ou translativos de direitos reais sobre imóveis, poderão ser 
celebrados por instrumento particular, a eles se atribuindo o caráter de 
escritura pública, para todos os fins de direito, não se lhes aplicando a norma 
do artigo 134, II, do Código Civil Brasileiro. 

Art. 41. O CMHIS e o FMHIS serão regulamentados em até 180 (cento e 
oitenta dias), após a publicação desta lei. 

Art. 42. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Palácio Jerônimo Monteiro, em 30 de dezembro de 2002. 

 

Luiz Paulo Vellozo Lucas 

Prefeito Municipal 

Ref. Proc. 5705606/02 



 
 
 
 
 

 

ATRIBUIÇÕES ESPECÍFICAS DA SUBSECRETARIA DE HABITAÇÃO E DA 
SECRETARIA EXECUTIVA DO CONSELHO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO 

DE INTERESSE SOCIAL 

 

Subsecretaria de Habitação 

Objetivo:  

- Viabilizar internamente a execução das políticas da Administração Municipal 
na área habitacional, através da adequada gestão da estrutura e dos 
recursos disponíveis e das articulações entre os Departamentos de Estudos 
e Projetos Habitacionais, e Regularização e Legalização Fundiária. 

- Coordenar as atividades das áreas subordinadas de acordo com as 
diretrizes do plano de gestão de recursos físicos, materiais e humanos da 
Administração Municipal; 

-  Promover o gerenciamento técnico da Secretaria, por delegação do 
Secretário da pasta; 

-  Articular-se com órgãos que mantenham parceria com a Secretaria, 
objetivando agilizar as ações a serem implementadas; 

- Promover o acompanhamento técnico-gerencial dos projetos em 
desenvolvimento; 

- Assessorar o Secretário nas tomadas de decisão; 

- Estabelecer e fazer cumprir metas, políticas de execução de atividades, 
cronogramas e prioridades para as diversas áreas da Secretaria; 

- Estabelecer e acompanhar padrões de qualidade na execução de 
atividades; 

- Participar do processo de planejamento setorial; 

- Fornecer informações sobre a execução das atividades planejadas; 

- Indicar necessidades de revisão de planos; 

- Apresentar propostas de políticas setoriais, de programas, de projetos e de 
atividades para a sua execução; 

- Tomar providências necessárias à viabilização das políticas da Secretaria, 
dentro dos limites de decisão estabelecidos; 

- Coordenar e acompanhar o desenvolvimento de programas e projetos a 
cargo da Secretaria; 



 
 
 
 
 

 

- Avaliar sistematicamente os resultados das atividades desenvolvidas pelas 
diversas unidades da Secretaria; 

- Autorizar a movimentação de pessoal no âmbito da Subsecretaria; 

- Tomar decisões relativas à aquisição de produtos e contratação de 
serviços; 

- Desempenhar outras atribuições afins. 

Secretaria-Executiva do Conselho Social Municipal de Habitação 

Objetivo:  

- Assessorar e prestar apoio técnico ao Conselho Municipal de Habitação. 

- Receber, registrar e sumariar as correspondências, comunicações e 
processos dirigidos ao Conselho Municipal de Habitação, colocando-os à 
sua disposição; 

- Distribuir entre os membros do Conselho, mediante a determinação do 
Presidente, as matérias a serem submetidas à apreciação; 

- Organizar, para cada reunião plenária, a pauta dos trabalhos, contendo 
sumário das matérias a serem apreciadas e resumo da aplicação técnica 
preliminar; 

- Secretariar as reuniões plenárias do Conselho lavrando as atas 
correspondentes; 

- Proceder à redação das resoluções conforme deliberação do plenário; 

- Manter organizado o arquivo de pareceres preliminares e dos relatores, 
colocando-os à disposição dos membros do Conselho; 

- Encaminhar, mensalmente, ao órgão de origem dos Conselheiros, 
comunicação sobre o seu comparecimento às reuniões plenárias; 

- Elaborar, ao término de cada ano, o relatório de atividades do Conselho; 

- Desempenhar outras atividades afins. 



 
 
 
 
 

 

MACAÉ 



 
 
 
 
 

 

MACAÉ 

(Regulamentação extraída do Site da EMHUSA) 

 

Objetivos 

a)  Orientar as ações do Poder Público compartilhadas com as do setor 
privado, expressando a interação com a sociedade civil organizada, de 
modo a assegurar às famílias, especialmente as de baixa renda, o acesso, 
de forma gradativa, à habitação; 

b)  Proporcionar a melhoria das condições de habitabilidade das moradias 
existentes de modo a corrigir suas inadequações, inclusive em relação à 
infra-estrutura e aos acessos a serviços urbanos essenciais e a locais de 
trabalho e lazer; 

c)  Promover a reconstrução e requalificação dos imóveis vagos, 
principalmente aqueles de valor histórico e cultural da área central de 
Macaé; 

d)  Proporcionar a melhoria da capacidade de gestão dos planos e programas 
habitacionais;  

e)  Garantir a diversificação das formas de acesso à habitação para possibilitar 
a inclusão, entre os beneficiários dos projetos habitacionais, das famílias 
impossibilitadas de pagar os custos de mercado dos serviços de moradia; 

f)  Proporcionar a melhoria dos níveis de qualificação da mão-de-obra utilizada 
na produção de habitações e na construção civil em geral, atendendo, de 
forma direta, a população mais carente, associando processos de 
desenvolvimento social e de geração de renda; 

g)  Urbanizar as áreas com assentamentos subnormais, inserindo-as no 
contexto da cidade; 

h)  Reassentar moradores de áreas impróprias ao uso habitacional e em 
situação de risco, recuperando o ambiente degradado; 

i)  Promover e viabilizar a regularização fundiária e urbanística de 
assentamentos subnormais e de parcelamentos clandestinos e irregulares, 
atendendo a padrões adequados de preservação ambiental e de qualidade 
urbana; 

j)  Viabilizar para a população de menor renda o acesso à terra urbanizada e à 
habitação digna e sustentável; 



 
 
 
 
 

 

k)  Implementar políticas e programas de investimentos e subsídios, 
promovendo e viabilizando o acesso à habitação voltada à população de 
menor renda; e 

l)  Articular, compatibilizar, acompanhar e apoiar a atuação das instituições e 
órgãos que desempenham funções no setor da habitação. 

Público Alvo 

Para fins de definição de ações de política habitacional, o público alvo a ser 
atendido pelos programas habitacionais será classificado em três estratos, 
identificados em razão do grau de inserção das famílias na economia: 

- Grupo I:  Famílias sem capacidade de pagamento, ou seja, aquelas 
localizadas abaixo da linha de pobreza ou que vivam na 
indigência; 

- Grupo II:  Famílias com baixa capacidade de pagamento, ou seja, aquelas 
com capacidade para atender integralmente suas necessidades 
básicas, excluindo as despesas de morar condignamente; e 
famílias com capacidade de pagamento, ou seja, aquelas que 
têm capacidade de atender integralmente suas necessidades 
básicas e, ainda, apresentam alguma capacidade para assumir 
serviço de moradia; 

- Grupo III:  Famílias com capacidade reduzida de poupança, ou seja, 
aquelas que, além de atenderem suas necessidades básicas, 
são capazes de integralizar uma pequena poupança. 

A avaliação da capacidade de pagamento e de poupança das famílias, para 
enquadramento nos programas habitacionais de interesse social e na 
concessão de subsídio, terá como base o padrão de consumo familiar, estando 
excluídas da Política Municipal de Habitação de Interesse Social, as famílias 
que já têm capacidade de investimento, compondo grupo capaz de resolver 
suas necessidades de moradia por meio do mercado, salvo nos casos em que 
haja necessidade de intervenção do poder público com a finalidade de 
desocupação de áreas de risco, de preservação ambiental ou de implantação 
de projetos de interesse público, quando poderá o poder público adotar os 
benefícios previstos a PMHIS também para as famílias que se enquadram no 
Grupo III. 

Conceitos 

Para fins da Política Municipal de Habitação de Interesse Social, considera-se: 

- Família de baixa renda: aquela cuja renda familiar, assim considerada as 
rendas somadas de todos os membros da família, não ultrapasse a cinco 
salários mínimos e cuja situação sócio-econômica, definida segundo seu 



 
 
 
 
 

 

padrão de consumo, não lhe permita arcar, total ou parcialmente, com os 
custos de quaisquer formas de acesso à habitação, a preços de mercado;  

- Financiamento habitacional: o mútuo destinado à aquisição de lote 
urbanizado e/ou construção, conclusão, ampliação ou da melhoria da 
habitação, bem como as despesas cartorárias, de mão-de-obra e as de 
legalização do imóvel; 

- Habitação de interesse social: a habitação urbana, nova ou usada, com o 
respectivo terreno e serviços de infra-estrutura, os serviços urbanos, os 
equipamentos comunitários básicos, ser obtida em forma imediata ou 
progressiva, localizada em área com situação legal regularizada com 
destinação às famílias de baixa renda; 

- Áreas de interesse social: são aquelas originadas por ocupação espontânea 
ou por lotes irregulares ou clandestinos que apresentam condições 
precárias de moradia;Áreas de ocupação de interesse social: são áreas 
destinadas à produção de habitação de Interesse Social, normas próprias 
de uso e ocupação do solo; 

- Lote social: lote de terreno, urbano, situado em loteamento ou 
desmembramento aprovado pelo órgão municipal competente e registrado 
no Cartório de Registro de Imóveis, cujo preço seja igual ou inferior ao que 
vier a ser determinado por Conselho Municipal de Habitação de Interesse 
Social - CMHIS, atendendo a parâmetros técnicos de padrão de consumo 
familiar; 

- Padrão de consumo familiar: é o parâmetro para definir os indicadores de 
implementação, de aferição de programas habitacionais, e de 
enquadramento para o acesso à política de subsídio pelo Fundo Municipal 
de Habitação de Interesse Social – FMHIS; 

- Custo de acesso à habitação: os valores relativos à prestação de 
financiamento habitacional, contrapartida de arrendamento residencial, taxa 
de ocupação, aluguel ou derivados do direito de superfície, direito de uso, 
ou quaisquer outras formas de acesso à habitação; 

- Assentamento subnormal: assentamento habitacional irregular (favela, 
mocambo, palafita e assemelhados) localizado em terrenos de propriedade 
alheia, pública ou particular, ocupado de forma desordenada e densa, 
carente de serviços públicos essenciais, inclusive em área de risco ou 
legalmente protegida; 

- Regularização fundiária: é o processo de intervenção pública, sob os 
aspectos jurídico, físico e social, que objetiva legalizar a permanência de 
populações moradoras de áreas urbanas, ocupadas em desconformidade 
com a lei. 



 
 
 
 
 

 

Princípios 

a) Reconhecimento da habitação como direito básico da população; 

b)  Compatibilidade e integração da política habitacional do Município com as 
políticas de habitação federal e estadual, bem como das demais políticas 
setoriais de desenvolvimento urbano, ambientais e de inclusão social; 

c)  Moradia digna como direito e vetor de inclusão social; 

d) Democratização, descentralização, controle social e transparência dos 
procedimentos decisórios; 

e)  Função social da propriedade urbana visando garantir atuação direcionada 
para coibir a especulação imobiliária e permitir o acesso à terra urbana e ao 
pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e da propriedade; 

f)  Observação das diretrizes e aplicação dos instrumentos constantes na Lei 
nº 10.257, de 10 de julho de 2001 (Estatuto da Cidade), como forma de 
viabilizar o acesso à terra urbanizada e o desenvolvimento das funções 
sociais da cidade e da propriedade. 

Regularização Fundiária 

O processo de regularização fundiária comporta os seguintes níveis: 

a)  A regularização urbanística, que compreende regularizar o parcelamento 
das áreas dos assentamentos existentes e dos novos assentamentos do 
ponto de vista urbanístico, ou seja, de acordo com legislação específica 
adequada aos padrões locais e de qualidade urbana; 

b) A regularização do domínio do imóvel, que compreende regularizar os 
assentamentos existentes e os novos assentamentos do ponto de vista da 
propriedade da posse. 

Para as áreas de propriedade ou cedida ao Município, a regularização jurídica 
deverá se dar através da outorga de título de propriedade, de forma gratuita ou 
onerosa, conforme definido pelo CMHIS, ou de concessão de direito real de 
uso, na forma da Lei e para as áreas de propriedade privada, declaradas de 
interesse social, poderá o Município prestar assessoramento técnico-jurídico 
aos ocupantes no processo de usucapião especial. 

Nos casos de áreas de propriedade do Estado ou da União, deverá o Município 
através da EMHUSA - Empresa Pública Municipal de Habitação, Urbanismo, 
Saneamento e Águas, intermediar caso a caso, as negociações concernentes à 
cessão das mesmas áreas para implantação de novos assentamentos ou 
regularização de assentamentos existentes. 

 



 
 
 
 
 

 

Concessão de Subsídio 

Na concessão dos subsídios serão observadas as seguintes normas: 

a) O subsídio será concedido em forma direta, terá caráter pessoal e 
temporário, será absolutamente intransferível e sua concessão limitada a 
uma única vez, por beneficiário;  

b) O subsídio será estabelecido em contrato específico, que conterá, 
obrigatoriamente, cláusulas que definam as hipóteses da respectiva 
suspensão, bem assim as do possível restabelecimento, em caráter integral 
ou parcial;  

c)  O subsídio será revisto, na periodicidade estipulada no contrato, em função 
da mudança da capacidade de pagamento do beneficiário; 

d)  Para os fins previstos no inciso precedente, o órgão encarregado da 
concessão do subsídio procederá à atualização periódica dos dados 
relativos ao padrão de consumo da família beneficiária. 

Para viabilizar o acesso à habitação das famílias inscritas em programas e 
projetos habitacionais de interesse social, além dos recursos do Fundo 
Municipal de Habitação de Interesse Social – FMHIS, o Município poderá 
destinar recursos orçamentários e extra-orçamentários para subsidiar aquelas 
que, comprovadamente, não disponham de meios financeiros para pagar total 
ou parcialmente o custo de acesso à moradia. 

Além dos subsídios previstos Município poderá alocar, também, recursos 
orçamentários e extra-orçamentários com as seguintes finalidades: 

a)  Complementar recursos federais e estaduais alocados à cobertura de um 
percentual dos riscos de crédito de beneficiários de projetos habitacionais 
de interesse social; 

b)  Financiar, em parceria com a União, o Estado e outros Municípios, projetos 
de regularização fundiária e urbanística em loteamentos informais e outros 
assentamentos de sub-habitações, de reurbanização, recuperação ou 
revitalização de áreas degradadas com potencial de uso habitacional. 

Se em parecer técnico houver indicação que o beneficiário tem condições 
laborais para pagar o encargo devido por meio de prestação de serviços nos 
projetos e programas desenvolvidos pelo Município, pode a EMHUSA firmar 
acordo com o beneficiário para recebimento de sua mão-de-obra em 
contrapartida pelo encargo assumido pelo FMHIS.  

Havendo a confirmação da capacidade laborativa do beneficiário e este se 
recusando a prestá-la, pode a EMHUSA, na condição de gestora do FMHIS, 
obstar o reembolso referido no caput e promover a inclusão do mesmo nos 



 
 
 
 
 

 

cadastros restritivos de crédito, observadas as condições contratuais entre o 
tomador e o FMHIS.  

O Conselho Municipal de Habitação de Interesse Social - CMHIS deliberará 
sobre novos subsídios a serem utilizados na promoção do acesso à moradia, 
as categorias de famílias que poderão recebê-los e os critérios a serem 
observados na respectiva concessão, suspensão ou restabelecimento. 

Regras de Acesso 

O acesso aos programas e projetos habitacionais com recursos aportados pelo 
Município e pelo Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social – FMHIS 
será por meio de cadastramento efetuado pela EMHUSA, mediante 
caracterização sócio-econômica da família pretendente ao benefício, 
observadas todas as condições a seguir: 

a)  Morar em precárias condições de habitabilidade, identificada por relatório 
técnico social; 

b)  Possuir renda familiar de até cinco salários mínimos nacional; 

c)  Não ser proprietário, promitente comprador ou promitente cessionário de 
imóvel construído no município de Macaé ou qualquer outra parte do 
território nacional; 

d)  Residir em Macaé há pelo menos dois anos da data do cadastramento pela 
EMHUSA e comprovar pelo menos um vínculo empregatício no Município 
no mesmo período; ou ter vínculo formal de emprego em vigor no Município; 
ou, se autônomo, comprovar residência no Município há pelo menos cinco 
anos; 

e)  Comprovar, quando do recebimento do benefício, a condição de cidadão 
macaense, assim entendido o eleitor votante no município de Macaé. 

Os beneficiários dos programas serão identificados no âmbito do Sistema de 
Informações Habitacionais de Interesse Social - SIHIS e do Sistema Nacional 
de Habitação de Interesse Social - SNHIS, este último, quando regulamentado, 
na forma do inciso VII do Art. 14 da Lei 11.124/05, de modo a controlar a 
concessão dos benefícios.  

A condição de não proprietário de imóvel residencial é satisfeita mediante 
declaração, sob as penas da lei, sendo ressalvado à EMHUSA, a qualquer 
tempo, o direito de exigir certidões dos cartórios de registro de imóveis que 
ateste tal condição. 

A falsidade da declaração sujeita o declarante beneficiário à imediata perda do 
benefício, com o ônus de devolver a unidade habitacional ou lote, quando for o 
caso de tê-lo(s) recebido, sem prejuízo das cominações penais e civis. 



 
 
 
 
 

 

A renda familiar será aferida mediante apresentação de documentos 
comprobatórios, salvo nos casos de renda informal, a qual será caracterizada 
na ficha sócio-econômica.  

Eventuais demandas de famílias que não se enquadrem nas condições da 
PMHIS, serão avaliadas pelo Conselho Municipal de Habitação de Interesse 
Social para fins de participação nos projetos e programas habitacionais. 

As novas invasões em terras públicas, áreas de preservação ambiental ou de 
risco ocorridas a partir da vigência desta lei, ensejará a inclusão do invasor em 
cadastro restritivo de pessoas impedidas de receberem qualquer tipo de 
benefício para moradia, pelo prazo de três anos, sem prejuízo das ações 
judiciais cabíveis, desde que atendidos os seguintes requisitos: 

a)  Ter sido notificado quanto à ocupação irregular e não desocupar a área 
num prazo de trinta dias; 

b)  Deixando a área após notificação, vir a ocupar outra área de mesmas 
características; 

c)  Fomentar a invasão ou praticar comércio de terras em áreas públicas, de 
preservação ambiental ou de risco. 

O prazo da restrição referido no parágrafo anterior será automaticamente 
dobrado em caso de reincidência da prática do ato, após notificação. 

A escolha das famílias a serem beneficiadas levará em consideração o critério 
da necessidade, conforme levantamento sócio-econômico e observadas as 
seguintes diretrizes: 

a)  Valores de benefícios inversamente proporcionais à capacidade de 
pagamento das famílias beneficiárias; 

b)  Concepção do subsídio como benefício pessoal e intransferível, concedido 
com a finalidade de complementar a capacidade de pagamento do 
beneficiário para o acesso à moradia, ajustando-a ao valor de venda do 
imóvel ou ao custo do serviço de moradia, compreendido como retribuição 
de uso, aluguel, arrendamento ou outra forma de pagamento pelo direito de 
acesso à habitação; 

c)  Quando houver, lavratura de escritura pública, os contratos celebrados e os 
registros cartorários deverão constar, preferencialmente, no nome da 
mulher. 

Na definição do critério da necessidade será observada a seguinte ordem de 
prioridades, considerando o titular do benefício e o impacto de sua condição no 
contexto do grupo familiar: 

 



 
 
 
 
 

 

a)  Mulheres chefes de famílias; 

b)  Idosos; 

c)  Deficientes físicos; 

d)  Adotantes de crianças e idosos dos programas de adoção do município de 
Macaé. 

O beneficiário não poderá ceder, alugar, permutar, arrendar, vender o imóvel 
adquirido com o benefício recebido de fontes de recursos da PMHIS sem 
prévia comunicação à EMHUSA, a qual exercerá o direito de preferência por 
um período de 6 (seis) anos. 

No caso de devolução do benefício recebido, o beneficiário deve restituí-lo no 
mesmo estado de conservação em que o recebeu, salvo o desgaste natural, e 
com todas as obrigações contratuais em dia. 

O beneficiário deverá notificar sua intenção de alienar o imóvel, para que o 
Município, no prazo máximo de trinta dias, manifeste por escrito seu interesse 
em comprá-lo.  

À notificação mencionada será anexada proposta de compra assinada por 
terceiro interessado na aquisição do imóvel, da qual constará preço, condições 
de pagamento e prazo de validade.  

A EMHUSA fará publicar, em órgão oficial e em pelo menos um jornal local ou 
regional de grande circulação, edital de aviso da notificação recebida e da 
intenção de aquisição do imóvel nas condições da proposta apresentada.  

Transcorrido o prazo mencionado sem manifestação, fica o beneficiário 
autorizado a realizar a alienação para terceiros, nas condições da proposta 
apresentada.  

Concretizada a venda a terceiro, o beneficiário fica obrigado a apresentar à 
EMHUSA, no prazo de trinta dias, cópia do instrumento público de alienação do 
imóvel. A alienação processada em condições diversas da proposta 
apresentada é nula de pleno direito. Ocorrida esta hipótese, a EMHUSA poderá 
adquirir o imóvel pelo valor da base de cálculo do IPTU, ou pelo valor indicado 
na proposta de compra e venda apresentada, ou ainda pelo valor do montante 
desembolsado dos recursos oriundos da PMHIS, deduzidas as parcelas já 
pagas pelo tomador original, devidamente atualizada pelos índices da 
caderneta de poupança, o que for menor.  

Em caso de falecimento do beneficiário, o herdeiro legítimo continua, de pleno 
direito, a posse de seu antecessor, desde que já resida no imóvel por ocasião 
da abertura da sucessão. 

 



 
 
 
 
 

 

Programas Específicos 

Bolsa Moradia é o programa pelo qual poderá ser assegurada habitação às 
pessoas ou famílias de baixa renda, mediante a concessão de subsídio, 
integral ou parcial, em caráter transitório, de valor suficiente para viabilizar o 
pagamento do encargo devido em razão de contrato com instituição financeira 
ou com o Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social – FMHIS, 
exclusivamente nas operações em que a EMHUSA tenha figurado como 
Entidade Organizadora, devendo a condição sócio-econômica ser 
fundamentada por parecer técnico, observado o que dispõe o Artigo 2º. desta 
Lei. 
 
Trabalho de Inclusão Social é o conjunto de ações educativas planejadas pelo 
Município, adequadas à realidade sócio-econômica e cultural da comunidade 
sob intervenção, com o intuito de promover a mobilização e organização 
comunitária, a educação sanitária e ambiental, a capacitação profissional e/ou 
geração de trabalho e renda, tendo como objetivo a criação de mecanismos 
capazes de viabilizar a participação dos beneficiários nos processos de 
decisão, implementação e manutenção dos bens/serviços, a fim de adequá-los 
às necessidades e à realidade dos grupos sociais atendidos, bem como 
incentivar a participação da comunidade na gestão do empreendimento, 
garantindo sua sustentabilidade. 

Projeto de Engenharia e Arquitetura Pública - Serviço de Assistência Técnica 
em Habitação de Interesse Social que tem como finalidade prestar assessoria 
técnica gratuita à população, visando à formação de vínculo de cooperação 
entre o Poder Público e as entidades definidas no âmbito desta Lei, para o 
fomento e execução das atividades previstas na Política Municipal de 
Habitação de Interesse Social - PMHIS. 

Poderão ser criados pela EMHUSA novos programas específicos destinados 
ao atendimento das diversas demandas na área habitacional, seja através de 
recursos próprios ou através de parcerias com a iniciativa privada ou com 
outras instituições públicas. O Trabalho de Inclusão Social e o Projeto de 
Engenharia e Arquitetura Pública, quando não executadas diretamente pelo 
Município, o serão por pessoas jurídicas com reconhecida experiência em 
assessoria técnica em habitação de interesse social, preferencialmente sem 
fins lucrativos e previamente cadastradas pela EMHUSA.   

Programas e Projetos 

Os programas e projetos habitacionais de interesse social poderão contemplar, 
entre outras, as seguintes modalidades:  

a) Produção de loteamentos, lotes urbanizados, unidades e conjuntos 
habitacionais, destinados às habitações de interesse social; 



 
 
 
 
 

 

b) Revitalização e/ou requalificação de áreas degradadas, especialmente 
aquelas de interesse histórico e cultural da área central, com recuperação 
ou melhoria das habitações nelas existentes; 

c) Regularização fundiária e urbanística de loteamentos ou assentamentos 
subnormais e das respectivas unidades habitacionais; 

d) Oferecimento de condições de habitabilidade a moradias já existentes, em 
termos de salubridade, de segurança e de oferta e acesso à infra-estrutura, 
aos serviços e equipamentos urbanos e aos locais de trabalho; 

e)  Financiamento individual, subsídio ou repasse a fundo perdido para:  

- Aquisição de unidade habitacional ou lote urbanizado e construção 
simultânea;  

- Produção de lotes urbanizados para fins habitacionais;  

- Urbanização, produção de equipamentos comunitários, regularização 
fundiária e urbanística de áreas caracterizadas de interesse social;  

- Implantação de saneamento ambiental, infra-estrutura e equipamentos 
urbanos, complementares aos programas habitacionais de interesse 
social;  

- Aquisição de materiais de construção destinados à construção, 
conclusão, recuperação, reforma, ampliação ou melhoria de habitações;  

- Locação social e arrendamento de unidades habitacionais;  

- Construção de habitação em lote próprio ou que possa ser utilizado 
mediante qualquer das formas de acesso à moradia previstas em Lei;  

- Recuperação ou produção de imóveis em áreas encortiçadas ou 
deterioradas centrais ou periféricas, para fins habitacionais de interesse 
social. 

f)  Financiamento sob a forma associativa, assim considerada aquela feita em 
grupo, para construção de habitação em terreno próprio ou sob a forma de 
aquisição de terreno e construção, ou ainda para construção em terrenos 
doados pelo poder público ou entidade privada, observadas as restrições 
quanto à precariedade das unidades a serem produzidas; 

g)  Assistência técnica e social às famílias moradoras de áreas de risco 
geológico efetivo, de caráter continuado, que visa diagnosticar, prevenir, 
controlar e eliminar situações de risco geológico, estruturando e 
revitalizando estas áreas; 



 
 
 
 
 

 

h)  Implantação de projetos sociais que visem à integração social das famílias 
beneficiadas com os programas e projetos habitacionais previstos nesta lei, 
em especial o Trabalho de Inclusão Social; 

i)  Estudos e pesquisas voltados ao conhecimento das necessidades 
habitacionais e ao desenvolvimento e aperfeiçoamento de métodos de 
gestão e tecnologias, com vistas à melhoria da qualidade e redução dos 
custos das unidades habitacionais; 

j)  Contratação de assistência técnica e jurídica com vistas à implementação 
de programas, projetos e ações habitacionais de interesse social; 

k)  Aquisição de terrenos e glebas destinados a projetos habitacionais; 

l)  Outros programas e intervenções aprovados em lei ou pelo Conselho 
Municipal de Habitação de Interesse Social – CMHIS. 

Conselho Municipal de Habitação de Interesse Social 

O Conselho Municipal de Habitação de Interesse Social – CMHIS é um órgão 
deliberativo e consultivo, que tem por objetivo estabelecer diretrizes e critérios 
de alocação dos recursos do Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social 
- FMHIS, observado o disposto na Política Municipal de Habitação de Interesse 
Social, no Plano Plurianual do Município e no Plano 
Diretor.                                             

Pendente de regulamentação, o CMHIS deverá ser composto por 
representantes indicados pelos seguintes órgãos: 

a)  EMHUSA – Empresa Municipal de Habitação, Urbanização, Saneamento e 
Águas; 

b)  Secretaria Municipal de Meio Ambiente; 

c)  Procuradoria Geral do Município; 

d)  Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo; 

e)  Associação de Moradores, escolhida dentre as associações existentes no 
Município; 

f)  Organização não governamental ligada à área de habitação. 

Para participar do CMHIS a associação de moradores deve ser legalizada e 
reconhecida como de utilidade pública pelo Município. 

 

 



 
 
 
 
 

 

Compete ao Conselho Municipal de Habitação de Interesse Social: 

a)  Propor e aprovar as estratégias, prioridades e metas da Política Municipal 
de Habitação de Interesse Social desenvolvidas com recursos do Fundo 
Municipal de Habitação de Interesse Social – FMHIS; 

b)  Propor e participar da deliberação, junto ao processo de elaboração do 
Orçamento Municipal, de programas de urbanização, construção de 
moradias e de regularização fundiária em áreas irregulares; 

c)  Acompanhar e avaliar a execução da Política Municipal de Habitação de 
Interesse Social e recomendar as providências necessárias ao cumprimento 
dos respectivos objetivos; 

d)  Deliberar sobre a alocação de recursos do FMHIS, definindo prioridades, 
dispondo sobre a aplicação de suas disponibilidades e aprovar planos 
anuais e plurianuais de investimento, de acordo com o disposto nesta Lei; 

e)  Propor e aprovar os planos de aplicação dos recursos do Fundo Municipal 
de Habitação de Interesse Social, instituído pela presente Lei;  

f)  Definir as condições básicas de subsídios, empréstimos e financiamentos 
com recursos do Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social - 
FMHIS; 

g)  Regulamentar, fiscalizar e acompanhar todas as ações referentes a 
subsídios habitacionais do Fundo Municipal de Habitação de Interesse 
Social - FMHIS; 

h)  Aprovar as contas do Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social - 
FMHIS; 

i)  Definir sobre as formas de apoio às entidades associativas e cooperativas 
habitacionais cuja população seja de baixa renda, bem como as solicitações 
de melhorias habitacionais em autoconstrução ou ajuda mútua de moradias 
populares, quando os recursos provierem do Fundo Municipal de Habitação 
de Interesse Social - FMHIS;  

j)  Propor ao Executivo a elaboração de estudos e projetos, constituir Grupos 
Técnicos ou Comissões Especiais e Câmaras, quando julgar necessário, 
para o desempenho das suas funções; 

k)  Elaborar seu regimento interno; e 

l)  Outras atribuições que lhe sejam outorgadas por seu Regimento Interno.  

Cada entidade ou órgão será representado por um titular e um suplente, cujos 
mandatos no CMHIS serão de dois anos, podendo ser renovado uma única vez 



 
 
 
 
 

 

por igual período, salvo o mandato do Presidente, que será sempre o Diretor 
Presidente da EMHUSA. 

Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social 

Ainda pendente de regulamentação, o Fundo Municipal de Habitação de 
Interesse Social - FMHIS, de natureza contábil e financeira, vinculado à 
EMHUSA – Empresa Municipal de Habitação, Urbanização, Saneamento e 
Águas, cujos recursos serão depositados em conta especial, em 
estabelecimento oficial de crédito, sendo utilizados em ações vinculadas aos 
programas e projetos de habitação de interesse social contemplados dentre os 
citados no Artigo 7º. desta Lei. 

A aplicação dos recursos do FMHIS em áreas urbanas deve se submeter à 
política de desenvolvimento urbano expressa no Plano Diretor de que trata o 
Capítulo III da Lei 10.257, de 10 de julho de 2001. 

Objetivos 

a)  Garantir recursos de caráter permanente para o financiamento de 
programas e projetos de habitação no município de Macaé, priorizando o 
atendimento da população de mais baixa renda; 

b)  Criar condições para o planejamento a médio e longo prazo com vistas à 
erradicação do déficit habitacional no Município; 

c)  Garantir à população do município de Macaé o acesso a uma habitação 
digna e adequada, com equidade, em assentamentos urbanos seguros, 
salubres, sustentáveis e produtivos; 

d)  Promover e viabilizar, com equidade, o acesso e as condições de 
permanência na habitação; 

e)  Promover a substituição de habitações localizadas em áreas de risco e de 
preservação ambiental; 

f)  Garantir recursos de caráter permanente, a fundo perdido, quando as 
famílias atendidas não tiverem condições de arcar com o reembolso do 
benefício; 

g)  Servir de apoio financeiro reembolsável, quando as famílias tiverem 
condições de arcar com o reembolso do benefício; 

h)  Destinar-se à contrapartida de aplicação de recursos de contratos e 
convênios realizados com entidades públicas, privadas e organizações não 
governamentais, nacionais e/ou estrangeiras. 

 



 
 
 
 
 

 

Receitas 

Constituirão recursos do FMHIS: 

a)  Os provenientes do Orçamento Municipal destinados à Habitação;  

b)  Dotação orçamentária anual de 1% (um por cento), prevista no Orçamento 
Municipal, oriunda da participação dos royalties de petróleo e gás; 

c)  Os provenientes do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social – 
FNHIS e do seu similar em nível estadual; 

d)  Outros fundos ou programas que vierem a ser incorporados ao Sistema 
Nacional de Habitação de Interesse Social – SNHIS; 

e)  Dotações do Orçamento Geral da União, classificadas na função de 
habitação e extra-orçamentárias federais; 

f)  Os provenientes do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) que 
lhe forem repassados; 

g)  Os provenientes do Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT, que lhe forem 
repassados, nos termos e condições estabelecidas pelo respectivo 
Conselho Deliberativo; 

h)  As doações efetuadas, com ou sem encargo, por pessoas físicas e por 
pessoas jurídicas de direito público ou privado, nacionais ou estrangeiras, 
bem assim por organismos internacionais ou multilaterais; 

i)  Os valores decorrentes de aluguéis e das vendas dos lotes e / ou 
construções agregadas ao FMHIS por força de lei; 

j)  Multas aplicadas pelo Município e pelo poder judiciário aos loteadores, pela 
comercialização de unidades sem a prévia aprovação do projeto pelo 
Município, sem o regular registro no Cartório de Registro de Imóveis e 
demais trâmites legais; 

k)  Multas aplicadas pelo Município e pelo poder judiciário aos loteadores que 
permitem construção pelos adquirentes dos lotes antes que o loteamento 
seja dotado de infra-estrutura mínima prevista em lei; 

l)  Receitas operacionais e patrimoniais de operações realizadas com recursos 
do FMHIS; 

m)  Resultado de aplicações financeiras em instituições bancárias oficiais; 

n)  Resultado de operações de financiamento de projetos; 



 
 
 
 
 

 

o)  Os recursos não orçamentários provenientes de contratos e convênios de 
qualquer natureza, global ou por evento, auferidos pelo FMHIS e pela 
EMHUSA – Empresa Municipal de Habitação, Urbanização, Saneamento e 
Águas, desde que a origem dos mesmos seja de competência da Lei que 
regulamenta a Política Municipal de Habitação de Interesse Social; 

p)  Das receitas de IPTU recebidas em razão da aplicação da progressividade 
prevista no Art. 7º. da Lei 10257/2001; 

q)  Outros recursos que lhe vierem a ser destinados e admitidos em lei. 

Despesas 

O Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social – FMHIS remunerará a 
EMHUSA, na condição de gestora e executora da PMHIS pelos seguintes 
serviços, cujos valores e percentuais serão definidos pelo CMHIS: 

a)  Administração dos recursos do FMHIS; 

b)  Aplicação dos recursos nos programas e projetos previstos nesta Lei, na 
razão do número de famílias atendidas; 

c)  Custeio de projetos vinculados aos programas previstos nesta Lei; 

d)  Manutenção do Sistema Informações habitacionais de Interesse Social - 
SIHIS; 

e)  Outros aprovados pelo CMHIS. 

Administração do FMHIS 

A administração do FMHIS será exercida EMHUSA, competindo-lhe: 

a)  Acompanhar a execução do orçamento e dos planos de aplicação anuais e 
plurianuais dos recursos do FMHIS; 

b)  Celebrar convênios e contratos; 

c)  Celebrar e garantir, por instrumentos jurídicos, isoladamente ou em 
conjunto com outros órgãos e/ou entidades do Município, Parcerias Público-
Privadas; 

d)  Expedir os normativos relativos à locação dos recursos do FMHIS, 
conforme deliberado pelo CMHIS; 

e)  Encaminhar anualmente ao CMHIS prestação de constas dos recursos 
transferidos para o FMHIS; 

f)  Prestar apoio técnico ao CMHIS; 



 
 
 
 
 

 

g)  Analisar e emitir parecer quanto aos programas que lhe forem submetidos; 

h)  Acompanhar, controlar, avaliar e auditar a execução de programas 
habitacionais em que haja alocação de recursos do FMHIS; 

i)  Outras ações que se façam necessárias ao pleno desenvolvimento das 
suas atribuições como administradora do FMHIS. 

Sistema de Informações Habitacionais 

Fica criado o Sistema de Informações Habitacionais de Interesse Social - 
SIHIS, que integrará as informações gerenciais e as estatísticas relacionadas 
com o setor habitacional. O Sistema será implantado e mantido pela EMHUSA, 
na qualidade de órgão gestor da PMHIS, à conta do FMHIS, e: 

a)  Coletará, processará e disponibilizará informações que permitam estimar as 
demandas potencial e efetiva de habitação no Município; 

b)  Levantará os padrões de moradia habitáveis predominantes nas diversas 
regiões administrativas do Município; 

c)  Acompanhará a oferta de imóveis para fins residenciais e os investimentos 
para infra-estrutura; 

d)  Elaborará indicadores que permitam o acompanhamento da situação do 
Município nos campos do desenvolvimento urbano e da habitação, 
destacando, neste, a habitação de interesse social; 

e)  Tornará acessível, por via eletrônica, as legislações federal, estaduais e 
municipal nos campos do direito urbanístico e habitacional e do 
financiamento da habitação, quando disponibilizados pelos órgãos 
responsáveis; 

f)  Incluirá informações sobre os terrenos e edificações de propriedade de 
entes públicos ou de suas entidades descentralizadas, assim como de 
propriedade privada, situados em zonas servidas por infra-estrutura, que se 
encontrem vagos, subutilizados ou ocupados por famílias enquadráveis em 
projetos habitacionais de interesse social, segundo definido em 
regulamento; 

g)  Incluirá informações sobre a distribuição espacial dos equipamentos 
urbanos, de modo a propiciar maior racionalidade em seu aproveitamento e 
a orientar a localização de novos empreendimentos habitacionais com 
menores custos de infra-estrutura; 

h)  Conterá o cadastro de todos os cidadãos beneficiados nos programas de 
habitação de interesse social do Município; 



 
 
 
 
 

 

i)  Executará outras tarefas vinculadas ao suporte estatístico de estudos, 
programas e projetos de interesse da PMHIS; 

j)  Manterá cadastro restritivo de pessoas impedidas de receber benefício da 
moradia por força do disposto nos parágrafos sexto e sétimo do Artigo 18 
desta Lei. 

Os dados integrantes do SIHIS gozarão do sigilo de informação, sendo vedada 
a sua publicação e o seu uso deve restringir-se aos propósitos da PMHIS. 
Assim como os cadastros a que se referem a PMHIS serão organizados e 
mantidos pela EMHUSA, à conta do FMHIS, e conterá: 

a)  Os nomes dos beneficiários finais dos projetos habitacionais de interesse 
social, identificando o projeto em que estejam incluídos, a localização deste, 
o tipo de solução habitacional com que foram contemplados, o valor desta, 
e, se for o caso, o tipo e valor do subsídio concedido; 

b)  O custo final de produção de cada solução habitacional, classificada por 
tipo, e seu grau de adimplemento, bem como o valor original das 
prestações, das taxas de arrendamento, dos aluguéis ou das taxas de 
ocupação pagas pelos beneficiários finais, por empreendimento;  

c) A condição sócio-econômica das famílias contempladas em cada 
empreendimento habitacional, aferida pelos respectivos padrões de 
consumo; 

d)  Outros dados definidos em lei ou no regulamento do CMHIS. 

Para implantação e manutenção do cadastro o Município poderá manter 
convênio com outros órgãos federais, estaduais e instituições públicas e 
privadas nacionais, internacionais e multilaterais. 



 
 
 
 
 

 

SÃO PAULO 



 
 
 
 
 

 

LEI Nº 11.632, DE 22 DE JULHO DE 1994. 

 

Dispõe sobre o estabelecimento de uma Política Integrada de Habitação, 
voltada à população de baixa renda; autoriza a instituição, junto à Companhia 
Metropolitana de Habitação de São Paulo – COHAB/SP, do Fundo Municipal 
de Habitação, e dá outras providências. 

PAULO MALUF, Prefeito do Município de São Paulo, usando das atribuições 
que lhe são conferidas por lei. 

Faz saber que a Câmara Municipal, em sessão de 23 de junho de 1994, 
decretou e promulgou a seguinte lei: 

CAPÍTULO I 

SEÇÃO I 

DA POLÍTICA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO 

Art. 1º - O Governo Municipal, através da Secretaria da Habitação e 
Desenvolvimento Urbano - SEHAB, formulará a Política Municipal de Habitação 
de Interesse Social. 

§ 1º - O desenvolvimento, a implementação e a execução do programa 
habitacional do interesse da população do Município, com recursos oriundos do 
Orçamento Fiscal, obedecerão aos dispositivos desta Lei. 

§ 2º - Os programas desenvolvidos com recursos de outras fontes poderão, 
sem prejuízo das regras próprias, ser enquadrados nos termos desta lei. 

Art. 2º - A Política Municipal de Habitação observará os seguintes objetivos, 
princípios e diretrizes: 

- Facilitar e promover o acesso à habitação, com prioridade para a população 
de baixa renda; 

- Articular, compatibilizar e apoiar a atuação dos órgãos e entidades que 
desempenhem funções no campo da habitação de interesse social; 

- Priorizar programas e objetos habitacionais que contemplem a melhoria da 
qualidade de vida da população de menor renda e contribuam para a 
geração de empregos; 

- Democratizar e tornar transparentes os procedimentos e processos 
decisórios; 

- Desconcentrar poderes e descentralizar operações; 



 
 
 
 
 

 

- Economizar meios e racionalizar recursos visando à auto-sustentação 
econômico-financeira; 

- Fixar regras estáveis, simples e concisas; 

- Adotar mecanismos adequados de acompanhamento e controle do 
desempenho dos programas habitacionais; 

- Empregar formas alternativas de produção e de acesso à moradia, através 
do incentivo à pesquisa e ao desenvolvimento tecnológico, objetivando 
novas técnicas de produção, construção, comercialização e distribuição de 
habitações; 

- Integrar os projetos habitacionais com os investimentos em saneamento e 
os demais serviços urbanos; 

- Viabilizar estoque de terras urbanas, necessário a implementação de 
programas habitacionais. 

Art. 3º - A Política Municipal de Habitação terá na Secretaria da Habitação e 
Desenvolvimento Urbano - SEHAB, o seu órgão central e superior e na 
Companhia Metropolitana de Habitação de São Paulo - COHAB/SP o seu 
órgão operador. 

SEÇÃO II 

DA SECRETARIA DA HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO-
SEHAB, EM RELAÇÃO À POLÍTICA MINICIPAL DE HABITAÇÃO 

Art. 4º - À Secretaria Municipal da Habitação e Desenvolvimento Urbano – 
SEHAB, caberá, em relação à Política Municipal de Habitação, orientar a ação 
integrada dos órgãos públicos e da iniciativa privada, no sentido de estimular o 
encaminhamento de soluções habitacionais, especialmente para as classes da 
população de mais baixa renda, competindo-lhes, ainda, a articulação da 
Política Municipal da Habitação, com as demais políticas dos Governos 
Estadual e Federal.  

Art. 5º - Além das já estabelecidas em lei, são atribuições importantes da 
Secretaria Municipal da Habitação e Desenvolvimento Urbano – SEHAB: 

- Estabelecer a política municipal de habitação, observado o disposto na 
presente Lei, avaliando, acompanhando e decidindo sobre as ações do 
Município no campo habitacional, juntamente com o Prefeito Municipal; 

- Elaborar programas e projetos, observando o que a respeito dispuser o 
orçamento-programa do Município; 

- Propor a alocação de recursos em programas e projetos habitacionais, com 
recursos oriundos do Fundo Municipal de Habitação previsto no artigo 7º; 



 
 
 
 
 

 

- Propor atos normativos relativos à alocação dos recursos do Fundo 
Municipal de Habitação; 

- Subsidiar o Conselho do Fundo Municipal de Habitação, de que trata a 
Seção V do Capítulo II, com estudos técnicos necessários ao 
aprimoramento operacional dos programas habitacionais; 

- (VETADO); 

- Elaborar planos anuais e plurianuais do Fundo, fixando as metas a serem 
alcançadas; 

- Acompanhar e avaliar a execução dos programas e projetos, mediante 
apresentação de relatórios gerenciais periódicos, com a finalidade de 
proporcionar ao Conselho do Fundo Municipal de Habitação os meios para 
aferir o desempenho dos programas nos seus diversos aspectos, físicos, 
econômico-financeiros, sociais e institucionais, e sua vinculação às 
diretrizes governamentais; 

- Submeter à apreciação do Conselho do Fundo Municipal de Habitação as 
contas do Fundo; 

- Aprovar as operações a serem contratadas com recursos do Fundo 
Municipal de Habitação, observadas as diretrizes do Conselho do Fundo. 

SEÇÃO III 

DA COMPANHIA METROPOLITANA DE HABITAÇÃO DE SÃO PAULO – 
COHAB-SP, ENQUANTO AGENTE OPERADOR DO SISTEMA MUNICIPAL 

DE HABITAÇÃO 

ART. 6º - Caberão à COHAB/SP, enquanto órgão operador, as seguintes 
atribuições, além das já estabelecidas em Lei e nos seus Estatutos: 

- Implementar a Política Municipal de Habitação em consonância com as 
metas e prioridades estabelecidas pela Secretaria da Habitação e 
Desenvolvimento Urbano - SEHAB e aprovadas pelo Conselho; 

- Executar programas e projetos derivados da Política Municipal de 
Habitação, estabelecidos em conformidade com o disposto na presente lei; 

- Implementar os atos normativos  necessários à alocação dos recursos do 
Fundo Municipal de Habitação, de acordo com as deliberações da 
Secretaria da habitação e Desenvolvimento Urbano - SEHAB e aprovados 
pelo Conselho do Fundo Municipal de Habitação; 

- Viabilizar as operações consideradas tecnicamente viáveis e previamente 
aprovadas pela Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Urbano - 



 
 
 
 
 

 

SEHAB, responsabilizando-se por todo o processo de produção, pelo 
acompanhamento da execução e comercialização; 

- (VETADO) 

- (VETADO) 

- Elaborar a prestação de Contas do Fundo; 

- Fornecer periodicamente à Secretaria de Habitação e Desenvolvimento 
Urbano - SEHAB, informações necessárias ao gerenciamento e controle 
dos recursos do Fundo. 

CAPÍTULO II 

SEÇÃO I 

DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO 

Art. 7º - Fica instituído um fundo especial denominado Fundo Municipal de 
Habitação, junto à Companhia Metropolitana de Habitação - COHAB/SP, 
destinado a apoiar e suportar financeiramente a Política Municipal de 
Habitação, com a finalidade de administrar a execução de programas e 
projetos habitacionais de interesse social. 

§ 1º - O Fundo Municipal de Habitação terá contabilidade própria, que 
registrará todos os atos e fatos a ele pertinentes vinculada ao sistema contábil 
da Companhia Metropolitana de Habitação - COHAB/SP, na qual deverão ser 
criados e mantidos títulos e sub-títulos específicos para esta finalidade, de 
modo a permitir a apuração de resultados à parte, inclusive balanços anuais, 
devidamente auditados com apresentação de relatórios. 

§ 2º - O Poder executivo fará consignar em seu orçamento programa, 
propostas relativas aos recursos destinados ao Fundo Municipal de Habitação. 

SEÇÃO II 

DOS RECURSOS DO FUNDO 

Art. 8º - Constituirão Recursos do Fundo Municipal de Habitação: 

-  Dotação orçamentária à qual serão carreados também os recursos 
repassados ao Município decorrentes da elevação das alíquotas de tributos 
federais ou estaduais sempre que, na origem, estejam vinculados ao 
incremento da produção habitacional; 

- Créditos suplementares a ele destinados, 

- Os retornos e resultados de suas aplicações; 



 
 
 
 
 

 

- Multas, correção monetária e juros em decorrência de suas operações; 

- Contribuições ou doações de outras origens; 

- Os de origem orçamentária da União e do Estado, destinados a programas 
habitacionais; 

- Os derivados de operações interligadas, na forma regulamentada em lei 
própria e de operações em parceria com o setor privado voltadas 
exclusivamente  à produção de empreendimentos habitacionais; 

- Os provenientes de empréstimos internos e externos; 

- originários de empréstimos concedidos por autarquias, empresas ou 
administração indireta do Município, direcionados a programas 
habitacionais de interesse social, voltados a seus servidores; 

- Outros recursos destinados a programas habitacionais. 

Parágrafo Único – Os recursos relacionados no item VIII a IX ingressarão no 
Fundo Municipal de Habitação com obrigação de retorno. 

SEÇÃO III 

DO CONTROLE 

Art. 9º - Os recursos do Fundo Municipal de Habitação serão depositados, 
obrigatoriamente, em conta especial, a ser aberta e mantida em instituição 
financeira. 

§ 1º - As importâncias liberadas pela Prefeitura Municipal, à conta dos recursos 
orçamentários, serão depositadas na conta especial de que trata este artigo. 

§ 2º - À Companhia Metropolitana de Habitação de São Paulo-COHAB/SP 
incumbirá a movimentação da conta especial referida neste artigo, através de 
cheques nominais ou ordens de pagamento aos beneficiários. 

§ 3º - (VETADO) 

§ 4º - Os recursos do Fundo Municipal de Habitação, além das auditorias 
externas por empresa para esse fim contratada e pelo Tribunal de Contas do 
Município e São Paulo e pela Secretaria de Finanças, por sua unidade 
competente, ficarão sujeitos a auditorias internas pela Secretara da Habitação 
e Desenvolvimento Urbano - SEHAB. 

 

 

 



 
 
 
 
 

 

SEÇÃO IV 

DAS FINALIDADES E DIRETRIZES GERAIS 

Art. 10º - O Fundo Municipal de Habitação terá por objetivo centralizar recursos 
destinados às atividades referentes à política habitacional de interesse social, 
contribuindo para a redução do déficit habitacional e para a melhoria das 
condições habitacionais de assentamentos populacionais de baixa renda, 
visando a: 

- Custear a produção e comercialização de unidades habitacionais, de lotes 
urbanizados e de sua infra-estrutura básica, bem como a recuperação e 
melhoria das condições de vida nas favelas, cortiços e outras formas 
degradadas de habitação; 

- Propiciar a aquisição de materiais de construção e estimular a utilização de 
processos alternativos para melhoria e barateamento das unidades 
habitacionais; 

- Propiciar a produção de moradias direta ou indiretamente, para utilização 
sob a forma de locação social ou arrendamento residencial com opção de 
compra; *(REDAÇÃO RETIFICADA CONFORME LEI 13.509/2003) 

- Propiciar a locação de imóveis de terceiros, para fins de moradia, 
oferecendo, inclusive, se necessário, garantia no contrato de locação * 
(INCISO INCLUSO CONFORME LEI 13.741/2004). 

§ 1º - Para a consecução dos seus objetivos, o Fundo poderá, 
complementarmente: 

- Propiciar a aquisição antecipada de terrenos para assegurar a 
implementação de programas habitacionais; 

- Conceder financiamentos para infra-estrutura básica e equipamentos 
comunitários necessários aos programas habitacionais, desde que sejam 
alocados ao Fundo recursos específicos para esse fim; 

- Conceder linhas de crédito para a aquisição de moradia e para a 
viabilização do adequado aproveitamento do solo urbano, quando vinculado 
aos objetivos da presente Lei. *(REDAÇÃO RETIFICADA PELA LEI 
13.741/04) 

- Firmar convênios e parcerias com entidades públicas ou privadas, inclusive 
instituições financeiras, com o aporte de recursos, mesmo sob a forma de 
bens imóveis, para subsidiar programas habitacionais por elas 
desenvolvidos, desde que os programas sejam de interesse social e 
adequado às diretrizes, princípios e critérios de seleção da demanda 
estabelecidos nesta lei para utilização dos recursos do Fundo. *(INCISO 
INCLUSO CONFORME LEI 13.509/03) 



 
 
 
 
 

 

- Alienar imóveis as entidades conveniadas a que se refere o inciso IV deste 
parágrafo, por doação ou mediante a aplicação do redutor, ao valor de 
mercado do imóvel, para uso exclusivo nos Programas Habitacionais de 
Interesse Social destinados às famílias de baixa renda. *(INCISO INCLUSO 
CONFORME LEI 13.509/03) 

§ 2º - A aplicação dos recursos do Fundo Municipal de Habitação, observará as 
prioridades estabelecidas pelo Conselho, que definirá, para tanto, os 
parâmetros e critérios de alocação dos seus recursos, considerando, 
primordialmente, os dados relativos às necessidades habitacionais e aos perfis 
de renda da população a ser atendida.  

§ 3º - Na formulação de programas e projetos com recursos do Fundo, 
respeitadas as disposições Estaduais e Federais, deverão ser observadas as 
seguintes diretrizes gerais: 

- Concessão de financiamentos para a população de renda de até 10 (dez) 
salários mínimos, com atendimento prioritário às famílias com renda de até 
5 (cinco) salários mínimos; 

- Será admitido o atendimento a famílias de outras faixas de renda em 
empreendimentos integrados;  

- Ação integrada de órgãos e instituições que objetivem o encaminhamento 
de soluções habitacionais e a melhoria da qualidade de vida das 
populações de baixa renda; 

- Atendimento à população organizada através de cooperativas habitacionais 
ou quaisquer formas associativas; 

- Preservação do meio ambiente; 

- Adoção de prazos e carências, limites de financiamento, de juros, encargos 
diferenciados em função da condição sócio-econômica da população a ser 
beneficiada; 

- Aplicação dos recursos do Fundo, sob a forma de empréstimo, somente 
mediante operações com garantia real; 

- Proibição de aplicação de recursos para produção de unidades 
habitacionais e de lotes urbanizados exclusivamente a fundo perdido, 
ressalvadas as hipóteses dos incisos IV e V do parágrafo 1º deste artigo; 
*(REDAÇÃO RETIFICADA CONFORME LEI 13.509/03) 

- A aplicação de recursos na hipótese prevista no inciso IV do “caput” deste 
artigo poderá, se necessário, ser feita a fundo perdido. * (INCISO INCLUSO 
PELA LEI 13.741/04) 

 



 
 
 
 
 

 

Art.11 - O Fundo Municipal de Habitação será operacionalizado pela 
Companhia Metropolitana de Habitação de São Paulo-COHAB/SP, sob 
supervisão do Conselho do Fundo Municipal de Habitação, de que tratam os 
artigos 12 e 13. 

Art. 12 – *(REVOGADO PELA LEI 13.425/02) 

Art. 13 – *(REVOGADO PELA LEI 13.425/02) 

Art. 14 – As condições para a concessão de empréstimos e financiamentos, 
tais como planos de reajustamento, sistemas de amortização, valores de 
financiamento, prazos, taxas de juros, o comprometimento máximo de renda, 
prêmios de seguro habitacional, acessórios, bem como as normas e condições 
dos subsídios a serem concedidos e a operacionalização da Garantia de Limite 
de condições dos subsídios a serem concedidos e a operacionalização da 
Garantia de Limite de Comprometimento de Renda, serão definidos e 
regulamentados por Decreto do Executivo no prazo de 30 (trinta) dias a contar 
da instalação do Conselho. (REGULAMENTADO PELO DECRETO 44.594 DE 
12/04/04) 

Parágrafo Único – A Garantia de Limite de Comprometimento de Renda dar-se-
á através das contribuições individuais e seus valores serão depositados, à 
conta de cada beneficiário de financiamento, em sub-conta específica do 
Fundo Municipal de Habitação. 

Art. 15 – (VETADO) 

Art. 16 – (VETADO) 

SEÇÃO II 

DO EQUILÍBRIO 

ART. 17 – (VETADO) 

CAPÍTULO IV 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS 

Art. 18 - As operações realizadas com os recursos do Fundo Municipal de 
Habitação gozarão da isenção de preços públicos Municipais relativos à 
aprovação de projetos habitacionais. 

Art. 19 – Fica isento do Imposto sobre Transmissão Intervivos a Qualquer título, 
por ato Oneroso, de Bens Imóveis, por Natureza ou Acessão Física – ITBI-IV, o 
ato transmissivo relativo à primeira aquisição de unidades habitacionais 
financiadas de conformidade com o disposto na presente Lei. 

 



 
 
 
 
 

 

Art. 20 – Fica extinto o Fundo de Atendimento à População Moradora em 
Habitação Subnormal - FUNAPS, passando os seus ativos e passivos 
financeiros para o Fundo Municipal de Habitação, mediante balanço de 
encerramento de suas contas. 

§ 1º - A Companhia Metropolitana de Habitação de São Paulo – COHAB/SP 
sucederá o Fundo de Atendimento à População Moradora em Habitação 
Subnormal - FUNAPS na administração dos empreendimentos produzidos ou 
em produção com os seus recursos, respeitadas as características, direitos e 
obrigações fixadas nas respectivas operações. 

§ 2º - O Poder Executivo inventariará o patrimônio imobiliário vinculado a 
operações com recursos do Fundo de Atendimento à População Moradora em 
Habitação Subnormal - FUNAPS, no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) 
dias a contar da data da promulgação desta Lei, ao fim dos quais remeterá ao 
Poder Legislativo os projetos necessários para a regulamentação das 
transferências dos títulos de domínio para a Companhia Metropolitana de 
Habitação de São Paulo – COHAB/SP ou para os beneficiários finais. 

Art. 21 – Fica o Poder Executivo autorizado a criar, em níveis municipal e das 
Administrações Regionais, Grupos de Assessoria e Participação - GAPs, que 
contarão com a participação de entidades e associações representativas das 
Comunidades do Município e Locais, bem como de membros de entidades 
técnicas da sociedade civil voltadas à problemática habitacional em todos os 
seus aspectos e de servidores públicos municipais. 

Parágrafo Único – Aos GAPs competirá colaborar com a Política Municipal de 
Habitação em todos os seus aspectos e, em especial, fornecer subsídios e 
encaminhar propostas ao Conselho do Fundo Municipal de Habitação. 

Art. 22 – As despesas com a execução desta Lei correrão por conta das 
dotações orçamentárias próprias. 

Art. 23 – Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário, em especial, a Lei nº 8.906, de 27 de abril de 1979. 

 



 
 
 
 
 

 

LEI Nº. 13.425, DE 02 DE SETEMBRO DE 2002. 

 

Regulamenta o Artigo 168 da Lei Orgânica do Município de São Paulo e institui 
o Conselho Municipal de Habitação de São Paulo. 

 

A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO decreta: 

 

Art. 1º - Fica criado, no âmbito da Secretaria Municipal de Habitação e 
Desenvolvimento Urbano, o Conselho Municipal de Habitação de São Paulo, 
que atuará em conformidade com os princípios consagrados no artigo 168 da 
Lei Orgânica do Município de São Paulo e artigo 2º do Estatuto da Cidade, lei 
federal 10.257 de 10 de julho de 2001. 

Art. 2º - O Conselho Municipal de Habitação tem caráter deliberativo, 
fiscalizador e consultivo e como objetivos básicos o estabelecimento, 
acompanhamento, controle e avaliação da política municipal de habitação. 

Art. 3º - Compete ao Conselho Municipal de Habitação: 

- participar da elaboração e fiscalizar a implementação dos planos e 
programas da política habitacional de interesse social, deliberando sobre 
suas diretrizes, estratégias e prioridades; 

- acompanhar e avaliar a gestão econômica, social e financeira dos recursos 
e o desempenho dos programas e projetos aprovados; 

- participar da elaboração do plano de aplicação dos recursos financeiros 
oriundos dos Governos Federal, Estadual, Municipal ou repassados por 
meio de convênios internacionais e consignados na SEHAB; 

- fiscalizar a movimentação dos recursos financeiros consignados para os 
programas habitacionais; 

- constituir grupos técnicos, comissões especiais, temporárias ou 
permanentes, quando julgar necessário para o desempenho de suas 
funções; 

- constituir comissão especial para organização de Conselhos Regionais de 
Habitação; 

- estimular a participação e o controle popular sobre a implementação das 
políticas públicas habitacionais e de desenvolvimento urbano; 



 
 
 
 
 

 

- possibilitar ampla informação à população e às instituições públicas e 
privadas sobre temas e questões atinentes à política habitacional; 

- convocar a Conferência Municipal de Habitação; 

- estabelecer relações com os órgãos, conselhos e fóruns municipais afectos 
à elaboração do Orçamento Municipal à definição da política urbana; 

- elaborar, aprovar e emendar o seu Regimento Interno; 

- articular-se com as demais instâncias de participação popular do Município; 

- definir os critérios de atendimento de acordo com base nas diferentes 
realidades e problemas que envolvam a questão habitacional no Município. 

Art. 4º - O Conselho Municipal de Habitação supervisionará o Fundo Municipal 
de Habitação, competindo-lhe especificamente: 

- estabelecer as diretrizes e programas de alocação dos recursos do Fundo 
Municipal de Habitação, de acordo com os critérios definidos na Lei 
11632/94, em consonância com a política municipal de habitação; 

- encaminhar e aprovar, anualmente, a proposta de orçamento do FMH e de 
seu plano de metas; 

- aprovar as contas do Fundo antes do seu envio aos órgãos de controle 
interno; 

- dirimir dúvidas quanto à aplicação das diretrizes e normas relativas ao FMH 
nas matérias de sua competência; 

- definir normas, procedimentos e condições operacionais; 

- fixar a remuneração do órgão operador do FMH; 

- divulgar no Diário Oficial do Município as decisões, análises das contas do 
FMH e pareceres emitidos. 

Parágrafo único: Para a função específica de acompanhamento da gestão do 
Fundo Municipal de Habitação será designada uma Comissão Executiva do 
Conselho, formada a partir de seus membros. 

Art. 5º - O Conselho Municipal de Habitação terá a seguinte composição: 

- 13 (treze) representantes da Prefeitura Municipal de São Paulo, sendo: 

- Secretário Municipal da Habitação e Desenvolvimento Urbano (SEHAB); 

- Superintendente de Habitação Popular da Secretaria de Habitação e 
Desenvolvimento Urbano (SEHAB); 



 
 
 
 
 

 

- 3 (três) representantes da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento 
Urbano (SEHAB); 

- Presidente da Companhia Metropolitana de Habitação de São Paulo 
(COHAB – SP); 

- 1 (um) representante da Companhia Metropolitana de Habitação de São 
Paulo (COHAB – SP); 

- 1 (um) representante da Secretaria Municipal de Planejamento (SEMPLA); 

- 1(um) representante da Empresa Municipal de Urbanização (EMURB); 

- 1 (um) representante da Secretaria de Infra-estrutura Urbana (SIURB); 

- 1 (um) representante da Secretaria de Finanças e Desenvolvimento 
Econômico (SF); 

- 1 (um) representante da Secretaria do Desenvolvimento, Trabalho e 
Solidariedade; 

- 1 (um) representante da Comissão Procentro. 

- 1 (um) representante da Secretaria de Habitação do Estado de São Paulo; 

- 1 (um) representante da Companhia de Desenvolvimento Habitacional e 
Urbano do Estado de São Paulo (CDHU); 

- 1 (um) representante da Caixa Econômica Federal (CEF); 

- 16 (dezesseis) representantes de entidades comunitárias e de organizações 
populares ligados à habitação, eleitos de forma direta; 

- 2 (dois) representantes de universidades ligadas à área habitacional; 

- 2 (dois) representantes de entidades de profissionais da área habitacional; 

- 1 (um) representante de entidades sindicais dos trabalhadores da 
construção civil; 

- 3 (três) representantes das associações ou sindicatos patronais da cadeia 
produtiva da indústria da construção civil, existentes no Município; 

- 2 (dois) representantes de entidades que prestam assessoria técnica na 
área habitacional; 

- 2 (dois) representantes de centrais sindicais; 

- 2 (dois) representantes de ONGs que atuam na área habitacional; 



 
 
 
 
 

 

- 1 (um) representante de conselho de categoria profissional da área 
habitacional; 

- 1 (um) representante de conselho de categoria profissional do direito. 

Art. 6º - A Comissão Executiva do Conselho Municipal de Habitação será 
formada a partir dos seguintes membros do Conselho Municipal de Habitação: 

- Secretário Municipal de Habitação e Desenvolvimento Urbano (SEHAB); 

- Superintendente de Habitação Popular da Secretaria de Habitação e 
Desenvolvimento Urbano (SEHAB); 

- Presidente da Companhia Metropolitana de Habitação de São Paulo 
(COHAB–SP); 

- 3 (três) representantes de entidades comunitárias e de organizações 
populares ligados à área habitacional; 

- 1 (um) representante das associações ou sindicatos patronais da cadeia 
produtiva da indústria da construção civil; 

- 1 (um) representante de universidades ligado à área habitacional; 

- 1 (um) representante de entidades de profissionais da área habitacional; 

Art. 7º - O Conselho Municipal de Habitação, bem como sua Comissão 
Executiva, será presidido pelo Secretario de Habitação e Desenvolvimento 
Urbano, competindo-lhe: 

- representar legalmente o Conselho; 

- convocar e presidir as reuniões do Conselho; 

- publicar no Diário Oficial do Município, a composição do Conselho Municipal 
de Habitação; 

- cumprir e fazer cumprir seu Regimento Interno; 

- dirigir e coordenar as atividades do Conselho determinando as providências 
necessárias ao seu pleno desempenho; 

- promover ou praticar atos de gestão administrativa, necessários ao 
desempenho das atividades do Conselho, de suas Comissões Temáticas e 
Grupos de Trabalho; 

- emitir voto de desempate.  

 



 
 
 
 
 

 

§ 1º - Caso o Presidente não convoque as reuniões ordinárias do Conselho nos 
prazos estabelecidos nesta lei, estas poderão ser convocadas por 
requerimento de, no mínimo, 50% mais um de seus membros. 

§ 2º - A periodicidade das reuniões da Comissão Executiva serão 
estabelecidas em Regimento Interno. 

Art. 8º - As funções dos membros do Conselho Municipal de Habitação e de 
sua Comissão Executiva não serão remuneradas, sendo seu desempenho 
considerado como de serviço público relevante. 

Parágrafo Único - A cada conselheiro titular corresponderá um suplente. 

Art. 9º - O mandato dos membros do Conselho Municipal de Habitação 
indicados ou eleitos nos termos dos incisos V a XIV do art.5º, será de dois 
anos, sendo permitida apenas uma reeleição consecutiva. 

Parágrafo Único - O mandato dos membros do Conselho Municipal de 
Habitação que compõem a Comissão Executiva do Conselho indicados ou 
eleitos nos termos dos incisos V a VII do art.6º, será de dois anos, sendo 
permitida apenas uma reeleição consecutiva. 

Art. 10º – Os membros do Conselho e sua Comissão Executiva serão 
nomeados pelo Prefeito do Município de São Paulo, através de decreto, 
mediante indicação dos representantes do poder público e após a eleição dos 
representantes da sociedade civil. 

Art. 11º - As reuniões do Conselho Municipal de Habitação se instalarão com 
um quorum mínimo de 1/3 de seus integrantes. 

Art. 12º - As decisões do Conselho Municipal de Habitação serão tomadas com 
aprovação da maioria simples de seus membros. 

Art. 13º - As deliberações do Conselho Municipal de Habitação serão 
materializadas em resoluções que serão encaminhadas ao Secretário 
Municipal de Habitação para homologação. 

§ 1º - A homologação será efetuada pelo Secretário Municipal de Habitação, no 
prazo de máximo de 15 (quinze) dias úteis, a contar da data da deliberação. 

§ 2º - Caso o Secretário Municipal de Habitação não homologue as 
deliberações do Conselho Municipal de Habitação, no prazo estabelecido pelo 
§ 1º, as mesmas deverão voltar ao Conselho, com prioridade, para discussão 
na próxima reunião, onde serão confirmadas ou reformuladas pela maioria 
absoluta dos conselheiros. 

 



 
 
 
 
 

 

Art. 14º - Compete à Secretaria Municipal de Habitação proporcionar ao 
Conselho Municipal de Habitação condições para o seu pleno e regular 
funcionamento, dando-lhe suporte técnico, administrativo e financeiro, 
garantindo a contratação de assessoria externa, quando necessário.  

Art. 15º - A Secretaria Executiva do Conselho Municipal de Habitação será 
exercida pela Superintendência de Habitação Popular – HABI, da Secretaria de 
Habitação e Desenvolvimento Urbano, que propiciará o apoio técnico e 
administrativo ao Conselho, na forma determinada pelo Regimento Interno.   

Art. 16º - O Conselho Municipal de Habitação é órgão de deliberação plena e 
conclusiva, configurado pela reunião ordinária de seus membros, e que deverá 
ser convocada quadrimestralmente, sendo que suas regras de funcionamento 
serão estabelecidas em regimento interno.  

Parágrafo único: As reuniões extraordinárias só poderão ser convocadas com a 
anuência da maioria absoluta dos conselheiros e por motivos fundamentados. 

Art. 17º - A constituição do Conselho Municipal de Habitação será feita no 
prazo de 90 (noventa) dias a partir da publicação da presente Lei. 

Art. 18º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se 
expressamente os artigos 12 e 13 da Lei 11.632 de 22 de julho de 1994. 
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