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LEI Nº 2.262, DE 23 DE NOVEMBRO DE 2010. 
 

Define as diretrizes e normas da Política Municipal de 
Habitação de Interesse Social, institui as Zonas Especiais de 
Interesse Social, o Fundo e o Conselho Municipal de 
Habitação de Interesse Social, e dá outras providências. 

 
 

O PREFEITO MUNICIPAL DE OURO, 
Faço saber a todos os habitantes do Município de Ouro que o Legislativo Municipal aprovou e eu 

sanciono a seguinte Lei: 
 

CAPÍTULO I 
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 
Art. 1º Esta Lei estabelece as diretrizes e normas da Política Municipal de Habitação de Interesse 

Social - PMHIS, institui as Zonas Especiais de Interesse Social - ZEIS, o Fundo Municipal de Habitação 
de Interesse Social - FMHIS, o Conselho Municipal de Habitação de Interesse Social - CMHIS e o 
Sistema Municipal de Informações Habitacionais - SMIH. 

 
Art. 2º 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 inseridas entre as faixas de renda familiar bruta de 0 (zero) a 5 (cinco) 
salários mínimos; 

 
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: definidas pelo Plano Diretor, 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 
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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 pelo 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 (Pesquisa Nacional por 
Amostra de Domicílios - PNAD do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, Pesquisa sobre 
Padrões de Vida - PPV do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada - IPEA e Pesquisa de Orçamentos 
Familiares - POF do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos - 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, complementação financeira para construção/edificação de moradias, ou 
quaisquer outras formas de acesso à habitação; 

 
XI - assentamento subnormal: assentamento habitacional irregular (favela, mocambo, palafita e 

assemelhados, área de preservação permanente ou ambiental) 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. 

 
XIII - Zonas Especiais de Interesse Social - ZEIS: são porções do território destinadas no Plano 

Diretor prioritariamente à urbanização, regularização fundiária e produção de Habitação de Interesse 
Social - HIS. 

 
XIV - aglomerado subnormal: segundo definição do IBGE, é o conjunto constituído por no 

mínimo 51 (cinquenta e uma) unidades habitacionais (barracos, casas etc.) ocupando ou tendo ocupado, 
até período recente, terreno de propriedade alheia (pública ou particular), dispostas, em geral, de forma 
desordenada e densa, e carentes, em sua maioria, de serviços públicos essenciais. Para o município de 
Ouro - SC, é considerado como um conjunto de mais de 3 (três) habitações precárias ou barracos. Pois 
assim fizemos uma nova definição dentro deste trabalho, de pré-favela, pois arranjos habitacionais deste 
tipo podem virar no futuro favelas. E esta definição adotada pelo INDESSC/PMO, faz com que 
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detectemos a origem de favelas no município. 
 
XV - carência de serviços de infraestrutura: domicílios que não dispõem de ao menos um dos 

seguintes serviços básicos: iluminação elétrica, rede geral de abastecimento de água com canalização 
interna, rede geral de esgotamento sanitário ou fossa séptica e coleta de lixo. 

 
XVI - coabitação familiar: compreende a soma das famílias conviventes secundárias e das que 

vivem em domicílios localizados em cômodos - exceto os cedidos por empregador. 
 
XVII - cobertura inadequada: domicílios com paredes de alvenaria ou madeira aparelhada e 

cobertura de zinco, palha, sapê, madeira aproveitada ou outro material que não seja telha, laje de concreto 
ou madeira aparelhada. 

 
XVIII - cômodos: domicílios particulares compostos por um ou mais aposentos localizados em 

casa de cômodo, cortiço, cabeça-de-porco, etc. 
 
XIX - déficit habitacional: noção mais imediata e intuitiva de necessidade de construção de novas 

moradias para a solução de problemas sociais e específicos de habitação detectados em certo momento. 
 
XX - densidade excessiva de moradores por dormitório: quando o domicílio apresenta um número 

médio de moradores superior a três por dormitório. 
 
XXI - domicílios improvisados: locais construídos sem fins residenciais que servem como 

moradia, tais como barracas, viadutos, prédios em construção, carros, etc. 
 
XXII - domicílios rústicos: aqueles sem paredes de alvenaria ou madeira aparelhada, o que resulta 

em desconforto e risco de contaminação por doenças, em decorrência das suas condições de 
insalubridade. 

 
XXIII - famílias conviventes ou famílias conviventes secundárias: são constituídas por, no 

mínimo, duas pessoas ligadas por laço de parentesco, dependência doméstica ou normas de convivência, 
e que residem no mesmo domicílio com outra família denominada principal. Apenas aquelas que têm 
intenção de constituir domicílio exclusivo passam a ser consideradas déficit habitacional. 

 
XXIV - inadequação dos domicílios: reflete problemas na qualidade de vida dos moradores. Não 

estão relacionados ao dimensionamento do estoque de habitações e sim a especificidades internas do 
mesmo. 

 
XXV - inadequação fundiária urbana: situação onde pelo menos um dos moradores do domicílio 

declara ter a propriedade da moradia, mas informa não possuir a propriedade, total ou parcial, do terreno 
ou a fração ideal de terreno (no caso de apartamento) em que ela se localiza. 

 
XXVI - inexistência de unidade sanitária domiciliar exclusiva: domicílio que não dispõe de 

banheiro ou sanitário de uso exclusivo. 
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XXVII - ônus excessivo com aluguel: corresponde ao número de famílias urbanas, com renda 
familiar de até 3 (três) salários mínimos, que moram em casa ou apartamento e que despendem mais de 
30% (trinta por cento) de sua renda com aluguel. 

 
XXVIII - unidade vaga: segundo o IBGE, é aquela que estava desocupada na data base da 

pesquisa. Difere da unidade fechada, que é aquela que estando ocupada, não havia moradores no período 
de coleta da pesquisa. Sobre elas não existem informações detalhadas, apenas é possível a identificação 
de características das unidades domiciliares vagas através da variável tipo de entrevista, onde o 
pesquisador de campo assinala as que estavam em condições de serem habitadas, as de uso ocasional, as 
em ruínas e as em construção. 

 
CAPÍTULO II 

DA POLÍTICA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL 
 

Seção I 
Objetivos, Princípios e Diretrizes 

 
Art. 3º A Política Municipal de Habitação de Interesse Social - PMHIS 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. 

 
Art. 4º 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 - viabilizar para a população de menor renda o acesso à terra urbanizada e à habitação digna e 

sustentável; 
 
III - implementar políticas e programas de investimentos e subsídios, promovendo e viabilizando o 

acesso à habitação voltada à população de menor renda; 
 
IV - articular, compatibilizar, acompanhar e apoiar a atuação das instituições e órgãos que 

desempenham funções no setor da habitação; 
 
V - 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; 

 
VI - promover a reconstrução e requalificação dos imóveis vagos principalmente aqueles de valor 

histórico e cultural; 
 
VII - a melhoria da capacidade de gestão dos planos e programas habitacionais; 
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VIII - 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; 

 
IX - 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; 

 
X - urbanizar as áreas com assentamentos subnormais, inserindo-as no contexto da cidade; 
 
XI - reassentar moradores de áreas impróprias ao uso habitacional e em situação de risco, 

recuperando o ambiente degradado; 
 
XII - 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; 

 
XIII - estímulo às ações conjuntas dos setores público e privado a apoio ao cooperativismo 

habitacional autogestionárias e às formas associativas, autogestionárias e de ajuda mútua para produção 
da HIS; 

 
 XIV - qualificação e regulação do poder público nos processos da produção informal e da auto-

construção da habitação; 
 
XV - integração e articulação no planejamento das ações das políticas sociais, de geração de renda 

e educação ambiental, nos programas de HIS; 
 
XVI - adoção de ações setoriais e programas inter-secretarias na produção e regularização da HIS; 
 
XVII - a dotação de recursos financeiros e aquisição de terras para provisão pública regular de 

HIS, através da aplicação dos instrumentos redistributivos da renda urbana e da terra, especialmente as 
leis municipais já aprovadas e ainda não plenamente implementadas que visam essa dotação; 

 
XVIII - adequada estruturação e capacitação dos órgãos que atuam ou se vinculam à provisão 

habitacional; 
 
XIX - real conhecimento da situação da demanda habitacional, com a quantificação e qualificação 

do déficit; 
 
XX - a instituição de canais ou mecanismos para a participação permanente das comunidades na 

política e nos programas específicos; 
 
XXI - intermediação do poder público nas ocupações ameaçadas de despejo, na busca de soluções 

e alternativas; 
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XXII - fiscalização do município e das áreas de interesse público, de preservação ambiental e 
impróprias para moradia. 

 
Art. 5º Fica instituída a Política Municipal de Habitação de Interesse Social com a finalidade de 

viabilizar para a população de menor renda o acesso à terra urbanizada e à habitação digna e sustentável, 
através da implementação de políticas e programas de investimentos e subsídios, articulada com as 
demais Políticas Públicas, nos três níveis de governo, de acordo com as diretrizes contidas na Lei Federal 
nº 11.124, de 16 de junho de 2005, devendo para tanto observar os seguintes princípios: 

 
I - promover processos democráticos na formulação, implementação e controle dos recursos da 

política habitacional, estabelecendo canais permanentes de participação das comunidades e da sociedade 
organizada; 

 
II - buscar articulação com o governo federal e estadual para a implementação do Plano 

Habitacional de Interesse Social; 
 
III - buscar a utilização de processos tecnológicos que garantam a melhoria da qualidade 

habitacional e a redução de custos na implementação do Plano Habitacional de Interesse Social; 
 
IV - estimular a participação da iniciativa privada na promoção e execução de projetos 

compatíveis com as diretrizes e objetivos da Política Municipal de Habitação de Interesse Social e do 
Plano Habitacional de Interesse Social; 

 
V - adotar mecanismos de acompanhamento e avaliação e de indicadores de impacto social do 

Plano Habitacional de Interesse Social; 
 
VI - estabelecer mecanismos para atendimento prioritário as pessoas idosas, deficientes, e famílias 

chefiadas por mulheres, no Plano Habitacional de Interesse Social; 
 
VII - adotar os seguintes princípios: 
 
a) priorizar planos, programas e projetos habitacionais para a população de menor renda, 

articulados no âmbito federal, estadual e municipal; 
 
b) utilizar prioritariamente incentivo ao aproveitamento de áreas dotadas de infra-estrutura não 

utilizadas ou subutilizadas, inseridas na malha urbana; 
 
c) utilizar prioritariamente terrenos de propriedade do Poder Público para a implantação de 

projetos habitacionais de interesse social; 
 
d) incentivar à implementação dos diversos institutos jurídicos que regulamentam o acesso à 

moradia; 
 
e) estabelecer mecanismos de quotas para idosos, deficientes e famílias chefiadas por mulheres 

dentre o grupo identificado como o de menor renda da alínea “a” deste inciso. 
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Art. 6º A Política Municipal de Habitação de Interesse Social deve observar os seguintes 
princípios: 

 
I - compatibilidade e integração das políticas habitacionais federal, estadual e municipal, bem 

como das demais políticas setoriais de desenvolvimento urbano, ambientais e de inclusão social; 
 
II - moradia digna como direito e vetor de inclusão social; 
 
III - democratização, descentralização, controle social e transparência dos procedimentos 

decisórios; 
 
IV - função social da propriedade urbana visando a garantir atuação direcionada a coibir a 

especulação imobiliária e permitir o acesso à terra urbana e ao pleno desenvolvimento das funções sociais 
da cidade e da propriedade. 

 
Art. 7º A Política Municipal de Habitação obedecerá aos seguintes princípios e diretrizes gerais: 
 
I - Princípios: 
 
a) o reconhecimento do direito à habitação como direito humano; 
 
b) a moradia como construção e exercício da cidadania; 
 
c) o acesso à habitação e ao meio ambiente equilibrado, como garantia da qualidade de vida a todo 

cidadão; 
 
d) a participação da sociedade na definição da política habitacional e sua gestão; 
 
e) a integração com as demais políticas públicas; 
 
f) o acesso à moradia construído enquanto política social. 
 
II - Diretrizes: 
 
a) 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; 

 
b) assegurar políticas fundiárias que garantam o cumprimento da função social da terra urbana; 
 
c) promover processos democráticos na formulação, implementação e controle dos recursos da 

política habitacional, estabelecendo canais permanentes de participação das comunidades e da sociedade 
organizada; 

 
d) assegurar a vinculação da política habitacional com as demais políticas públicas, com ênfase às 
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sociais, de geração de renda, de educação ambiental e de desenvolvimento urbano; 
 
e) estimular a participação da iniciativa privada na promoção e execução de projetos compatíveis 

com as diretrizes e objetivos da Política Municipal de Habitação; 
 
f) a incorporação da cidade informal através da legalização e gradativa integração ao conjunto dos 

serviços urbanos e comunitários; 
 
g) a democratização do acesso à terra e à habitação através da ampliação e diversificação da 

produção da Habitação de Interesse Social (HIS); 
 
h) a incorporação do potencial da produção informal, dos processos coletivos e cooperativos de 

produção, e do capital privado na produção da HIS; 
 
i) a capacitação do poder público para a implementação da Política Habitacional e para a produção 

regular da HIS; 
 
j) a redistribuição da renda urbana e da terra na gestão do uso do solo. 
 

CAPÍTULO III 
DAS HABITAÇÕES DE INTERESSE SOCIAL 

 
Seção I 

Do Público Alvo 
 
Art. 8º 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, compreendida entre 0 (zero) a 1 (um) salário mínimo; 
 
II - Grupo 2: 
 
a) famílias com baixa capacidade de pagamento, ou seja, aquelas com capacidade para atender 

integralmente suas necessidades básicas, excluindo as despesas de morar condignamente, compreendida 
entre 1,1 (um vírgula um) a 2 (dois) salários mínimos; 

 
b) 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, compreendida entre 2,1 (dois vírgula um) a 3 (três) salários mínimos; 

 
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, compreendida 
entre 3,1 (três vírgula um) a 5 (cinco) salários mínimos, para efeito da Política Municipal de Habitação de 
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Interesse Social. 
 
§ 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 a renda 
familiar líquida, ou seja, o valor líquido recebido. 

 
§ 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. 9º Os programas e projetos habitacionais de interesse social poderão contemplar, entre outras, 

as seguintes modalidades: 
 
I - construção de moradia pelo Poder Público em regime de administração direta (contratação de 

mão-de-obra, autoconstrução, ajuda mútua ou mutirão) e empreitada global; 
 
II - produção de lotes urbanizados; 
 
III - urbanização de favelas; 
 
IV - Melhoria de unidades habitacionais; 
 
V - aquisição de material de construção; 
 
VI - construção e reforma de equipamentos comunitários e institucionais, vinculados a projetos 

habitacionais; 
 
VII - regularização fundiária; 
 
VIII - serviço de apoio à organização comunitária em programas habitacional; 
 
IX - complementação da infra-estrutura em loteamentos deficientes destes serviços com a 

finalidade de regularizá-los; 
 
X - ações em vilas, habitações coletivas, com objetivo de adequá-las às condições de 

habitabilidade; 
 
XI - remoção e assentamento de moradores dos loteamentos clandestinos, áreas de riscos (como 

beira de rios e arroios) e áreas de preservação ambiental para loteamentos regularizados e com infra-
estrutura; 

 
XII - Aquisição de áreas para implementação de projetos habitacionais; 
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XIII - contratação de serviços de terceiros, mediante licitação, para execução ou implementação 
de projetos habitacionais e de regularização fundiária; 

 
XIV - projetos habitacionais; 
 
XV - viabilizar projetos de geração de emprego e renda, dando preferência aos indivíduos do 

projeto habitacional em curso; 
 
XVI - revitalização e/ou requalificação de áreas degradadas, especialmente aquelas de interesse 

histórico; 
 
XVII - 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; 

 
XVIII - 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; 
 
d) assistência técnica e social às famílias moradoras de áreas de risco efetivo, de caráter 

continuado, que visa diagnosticar, prevenir, controlar e eliminar situações de risco. 
 
Parágrafo único. As modalidades acima elencadas serão objeto de interação intra-institucional, 

ressalvadas as competências de cada área. 
 

Seção III 
Dos Programas específicos 

 
Art. 10. 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. 11. Ficam desde já identificados como programas específicos: Abrigos Temporários, PSH 

local, Material de Construção, Imóvel na Planta e regularização fundiária. 
 
Art. 12. Abrigos Temporários 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, 
em moradias temporárias especialmente edificadas para este fim. 
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Parágrafo único. Os programas e projetos habitacionais relativos a abrigos temporários 
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 ambiental pessoal ou familiar; 
 
III - situações de risco à salubridade; 
 
IV - desocupação de áreas de interesse ambiental; 
 
V - desocupação de áreas de risco; 
 
VI - intervenções urbanas;  
 
VII - outras previstas em lei e regulamento. 
 
Art. 13. Programa Estrutural em Áreas de Risco é um programa de assistência técnica e social às 

famílias moradoras de áreas de risco de enchente ou escorregamento de encostas, de caráter continuado, 
que visa diagnosticar, prevenir, controlar e eliminar situações desses riscos, estruturando o 
remanejamento e revitalizando estas áreas. 

 
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 (sessenta) anos; 
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II - mulheres chefes de família; 
 
III - pessoas em situação de vulnerabilidade social; 
 
IV - pessoas portadoras de direitos especiais; 
 
V - 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 3 (três) salários mínimos, poderão 

ser admitidas, desde que a renda per capita não exceda a 1 (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 DIHAB, 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. 

 
Seção IV 

Da Regularização Fundiária 
 
Art. 15. 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. 
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§ 3º Nos casos de áreas de propriedade do Estado ou da União, deverá o Município através da 
DIHAB - Diretoria 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. 16. Para viabilizar o acesso à habitação das famílias inscritas em programas e projetos 

habitacionais de interesse social, o município, através do FMHIS - Fundo Municipal de Habitação de 
Interesse Social 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, através do 

FMHIS 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. 17. Na concessão dos subsídios previstos no caput do artigo 14 serão observadas as seguintes 

normas: 
 
I - a modalidade e o valor do subsídio serão vinculados à capacidade de pagamento do 

beneficiário, aferida segundo sua renda familiar líquida, 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 à renda da família beneficiária. 
 
Art. 18. 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 
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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 IV 

DAS ZONAS ESPECIAIS DE INTERESSE SOCIAL - ZEIS 
 
Art. 19. As Zonas de Especial Interesse Social - ZEIS deverão ser delimitadas pelo Poder Público 

Municipal, por ato do Chefe do Poder Executivo, para Programas de Produção de lotes e Habitações 
Populares ou para Programas de Regularização Fundiária, nos termos do artigo 15º da presente Lei, tendo 
como objetivos gerais: 

 
I - aumentar a oferta de moradia para as famílias de baixa renda; 
 
II - combater os fenômenos de segregação social e espacial e o desenvolvimento desordenado das 

periferias e assentamentos precários; 
 
III - induzir o repovoamento das áreas centrais ociosas e vazias para produção de habitação 

popular, otimizando a infra-estrutura urbana existente; 
 
IV - promover o acesso ao solo urbano e a moradia legalizada; 
 
V - a inclusão social a partir de ações de promoção de geração de emprego e renda, a cargo do 

órgão municipal competente; 
 
VI - implementar infra-estrutura e equipamentos comunitários e de lazer, quando houver 

viabilidade técnica, regulamentando as interfaces entre as relações sociais e as formas de ocupação 
urbana. 

 
Parágrafo único. As ZEIS podem ser delimitadas em áreas públicas ou privadas. 
 
Art. 20. As Zonas Especiais de Interesse Social - ZEIS , de acordo com as disposições do Plano 

de Habitação do município, são porções do território destinadas prioritariamente à regularização 
fundiária, urbanização e à produção de HIS (Habitação de Interesse Social) e de HMP (Habitação de 
Mercado Popular). 

 
Parágrafo único. As ZEIS foram classificadas em ZEIS “B”, quando localizadas na zona Urbana 

ou de expansão urbana e ZEIS “C”, quando localizadas na área rural do município.  
 
Art. 21. Nas ZEIS “B” e ZEIS “C”, a ocupação deverá respeitar obrigatoriamente os percentuais 

estabelecidos no Plano de Habitação para a produção de HIS de 70% do total das ZEIS, o que implica na 
reserva compulsória de terras para a produção habitacional de interesse social no município. 

 
Art. 22. Ficam, através da presente Lei, instituídas 6 (seis) ZEIS B, no território do Município de 

Ouro, conforme Anexo I (mapa de localização), parte integrantes da presente lei: 
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I - as ZEIS B-1 dos Bairros Alvorada/Costa do Sol; B-2 e B3 do Bairro Parque e Jardim Ouro; B-4 
do Bairro Nossa Senhora dos Navegantes; B-5 do Bairro Santo Antônio e B-6 do Loteamento Kleinubing; 

 
II - a ZEIS C do Distrito da Santa Lúcia. 
 
§ 1º O Poder Executivo Municipal deverá, no prazo de 2 (dois) anos após a publicação da presente 

lei, elaborar e aprovar, em Decreto Municipal, o Plano Urbanístico Específico das ZEIS referidas neste 
artigo, delimitando a sua área, através de levantamento planilatimétrico, e atendendo aos demais 
requisitos previstos da presente Lei. 

 
§ 2º O Plano de Urbanização Específica mencionado no parágrafo anterior deverá ser implantado 

no prazo máximo de 1 (um) ano, contado a partir a data de sua aprovação em Decreto Municipal. 
 
Art. 23. Através de Decreto Municipal, o Poder Executivo poderá criar outras Zonas Especiais de 

Interesse Social, que somente serão implantadas após a aprovação do Plano de Urbanização Específica, 
referido nos artigos anteriores da presente Lei. 

 
CAPÍTULO V 

DO PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA 
 
Art. 24. O Programa de Regularização Fundiária tem como objetivos específicos: 
 
I - integrar à cidade formal, as áreas marginalizadas da cidade, bem como, seus moradores, 

possibilitando a ocupação do solo urbano dentro das regras legais; 
 
II - previsão de serviços públicos, infra-estrutura, equipamentos comunitários e áreas livres de 

lazer e integração do tecido urbano informal à cidade formal, quando houver viabilidade técnica; 
 
III - introdução de mecanismos de gestão participativa para a sustentabilidade dos assentamentos 

que serão regularizados; 
 
IV - preservação ambiental a partir de ações direcionadas tanto à educação ambiental quanto a 

requalificação das áreas degradadas; 
 
V - estabelecimento de padrões desejáveis de uso e ocupação do solo com parâmetros de ocupação 

dos lotes, recuos e coeficientes de aproveitamento de acordo com as características das ocupações locais e 
perfil social dos ocupantes, funcionando como um instrumento de inibição contra as ações especulativas 
do mercado; 

 
VI - enfraquecer o estigma existente em relação aos assentamentos precários, fortalecer a auto-

estima, reconhecendo os direitos de cidadania de seus moradores; 
 
VII - introduzir serviços, equipamentos públicos e infra-estrutura urbana, mínima, melhorando as 

condições de vida dos moradores do local. 
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Art. 25. A delimitação das ZEIS, para efeitos de Programa de Regularização Fundiária, só poderá 
ser feita após o cumprimento das seguintes etapas: 

 
I - levantamento nos assentamentos precários que deverá conter, no mínimo, as seguintes 

informações: 
 
a) cadastro do grupo familiar, com a identificação de seus membros e da sua condição sócio-

econômica; 
 
b) levantamento topográfico cadastral dos lotes e das edificações existentes na área de 

intervenção; 
 
c) situação fundiária; 
 
d) condições topográficas; 
 
e) caracterização das áreas de risco; 
 
f) infra-estrutura existente; 
 
g) sistema viário e transporte público existente. 
 
Parágrafo único. Entende-se como grupo familiar o conjunto de pessoas que convive em 

determinado lugar e se acham unidos, ou não, por laços consangüíneos, cuidando um dos outros e 
encontrando-se, dialeticamente articulados com a estrutura social na qual está inserido: 

 
I - diagnóstico e projetos para a área a ser regularizada, contendo, no mínimo: 
 
a) as irregularidades fundiárias existentes a partir dos levantamentos realizados na primeira etapa 

com a análise físico-ambiental, determinando as condições de segurança e de sustentabilidade ambiental 
das edificações, bem como a avaliação da necessidade de relocação; 

 
b) definição dos instrumentos possíveis de serem utilizados para a solução das irregularidades; 
 
c) plano de remoção de moradores, quando necessário. 
 
Art. 26. São requisitos essenciais para que o Poder Público Municipal delimite a ZEIS e promova 

o Programa de Regularização Fundiária: 
 
I - que a renda familiar não exceda a três salários mínimos; 
 
II - que a área ocupada pelo grupo familiar a ser beneficiado não ultrapasse a 360 m² de área 

projetada, tendo em vista a declividade de até 30% (trinta por cento); 
 
III - que nenhum dos membros do grupo familiar possua outro imóvel, rural ou urbano; 
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IV - que o mesmo grupo familiar não foi beneficiado, anteriormente, por nenhum Programa de 
Regularização Fundiária. 

 
Parágrafo único. Os membros do grupo familiar deverão assinar declarações, que serão objeto de 

regulamentação, onde deverá constar que, a falsidade nas informações implicará na devolução, ao Fundo 
Municipal de Habitação de Interesse Social, dos valores gastos na regularização do imóvel, sem prejuízo 
das sanções penais cabíveis. 

 
Art. 27. Após o levantamento a que se refere o art. 25, e verificado o preenchimento dos 

requisitos essenciais, determinados no art. 26, o Chefe do Poder Executivo, por Decreto, delimitará a 
ZEIS e o prazo para a apresentação, à comunidade, do Plano Urbanístico Especifico - PUE. 

 
§ 1º O PUE será elaborado em conjunto com a comunidade interessada. 
 
§ 2º Após a aprovação, pela comunidade do PUE, serão elaborados os projetos de parcelamento 

do solo e os projetos complementares, bem como a forma de regularização das edificações existentes. 
 
§ 3º Após o cumprimento de todas as etapas de elaboração do PUE o Chefe do Poder Executivo, 

por Decreto, legitimará o PUE. 
 
§ 4º Após a delimitação da Zona de Especial Interesse Social para fins de Regularização Fundiária 

somente será permitida a permanência das ocupações irregulares já existentes, desde que estas não 
acarretem risco à vida, ao meio ambiente e nem impossibilitem a execução do Plano Urbanístico 
Específico para Regularização Fundiária. 

 
Art. 28. O critérios para a venda de lotes e habitações populares deverá seguir a legislação 

municipal que rege a matéria. 
 

CAPÍTULO VI 
DO SISTEMA MUNICIPAL DE INFORMAÇÕES HABITACIONAIS E DO CADASTRO 

MUNICIPAL DE INFORMAÇÕES DE NATUREZA SOCIAL 
 
Art. 29. 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; 
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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. 30. O cadastro a que se refere o art. 29 será organizado e mantido pela DIHAB, 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. 
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CAPÍTULO VII 
DO FUNDO E CONSELHO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL 
 

Seção I 
Objetivos e Fontes 

 
Art. 31. Fica criado o Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social - FMHIS do Município 

de Ouro, de natureza contábil, com o objetivo de centralizar e gerenciar recursos orçamentários para os 
programas destinados a implementar políticas habitacionais direcionadas à população de menor renda. 

 
Art. 32. O FMHIS é constituído por: 
 
I - dotações do Orçamento Geral do Município, classificadas na função de habitação; 
 
II - outros fundos ou programas que vierem a ser incorporados ao FMHIS; 
 
IIII - recursos provenientes de empréstimos internos e externos para programas de habitação; 
 
IV - contribuições e doações de pessoas físicas ou jurídicas, entidades e organismos de cooperação 

nacionais ou internacionais; 
 
V - receitas operacionais e patrimoniais de operações realizadas com recursos do FMHIS; e 
 
VI - outros recursos que lhe vierem a ser destinados. 
 
Parágrafo único. O FMHIS será uma unidade orçamentária dentro da Secretaria Municipal de 

Urbanismo, Obras e Habitação. 
 

Seção II 
Das Aplicações dos Recursos do FMHIS 

 
Art. 33. A aplicação dos recursos do FMHIS serão destinadas a ações vinculadas aos programas 

de habitação de interesse social que contemplem: 
 
I - aquisição, construção, conclusão, melhoria, reforma, locação social e arrendamento de 

unidades habitacionais em áreas urbanas e rurais; 
 
II - produção de lotes urbanizados para fins habitacionais; 
 
III - urbanização, produção de equipamentos comunitários, regularização fundiária e urbanística 

de áreas caracterizadas de interesse social; 
 
IV - implantação de saneamento básico, infra-estrutura e equipamentos urbanos, complementares 

aos programas habitacionais de interesse social; 
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V - aquisição de materiais para construção, ampliação e reforma de moradias; 
 
VI - recuperação ou produção de imóveis em áreas encortiçadas ou deterioradas, centrais ou 

periféricas, para fins habitacionais de interesse social; 
 
VII - outros programas e intervenções na forma aprovada pelo Conselho Gestor do FMHIS. 
 
Parágrafo único. Será admitida a aquisição de terrenos vinculada à implantação de projetos 

habitacionais. 
 

Seção III 
Do Conselho Gestor do FMHIS 

 
Art. 34. O FMHIS será gerido por um Conselho Gestor. 
 
Art. 35.  O Conselho Gestor é órgão de caráter consultivo e deliberativo, integrante da estrutura 

administrativa municipal, e será composto por entidades públicas e privadas, bem como de segmentos da 
sociedade ligados à área de habitação, garantido o princípio democrático de escolha de seus 
representantes e a participação de representantes dos movimentos populares. 

 
§ 1º O Poder Executivo disporá em regulamento sobre a composição do Conselho Gestor do 

FMHIS. 
 
§ 2º A Presidência do Conselho Gestor do FMHIS será exercida pelo Secretário Municipal de 

Urbanismo, Obras e Habitação.   
 
§ 3º O presidente do Conselho Gestor do FMHIS exercerá o voto de qualidade. 
 
§ 4º Competirá a Secretaria Municipal de Urbanismo, Obras e Habitação proporcionar ao 

Conselho Gestor os meios necessários ao exercício de suas competências. 
 

Seção IV 
Das Competências do Conselho Gestor do FMHIS 

 
Art. 36. Ao Conselho Gestor do FMHIS compete: 
 
I - estabelecer diretrizes e fixar critérios para a priorização de linhas de ação, alocação de recursos 

do FMHIS e atendimento dos beneficiários dos programas habitacionais, observado o disposto nesta Lei, 
a política e o plano municipal de habitação; 

 
II - aprovar orçamentos e planos de aplicação e metas anuais e plurianuais dos recursos do 

FMHIS; 
 
III - fixar critérios para a priorização de linhas de ações; 
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IV - deliberar sobre as contas do FMHIS; 
 
V - dirimir dúvidas quanto à aplicação das normas regulamentares, aplicáveis ao FMHIS, nas 

matérias de sua competência; 
 
VI - aprovar seu regimento interno. 
 
§ 1º As diretrizes e critérios previstos no inciso I do caput deste artigo deverão observar ainda as 

normas emanadas do Conselho Gestor do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social, de que trata a 
Lei Federal nº 11.124, de 16 de junho de 2005, nos casos em que o FMHIS vier a receber recursos 
federais. 

 
§ 2º O Conselho Gestor do FMHIS promoverá ampla publicidade das formas e critérios de acesso 

aos programas, das modalidades de acesso à moradia, das metas anuais de atendimento habitacional, dos 
recursos previstos e aplicados, identificados pelas fontes de origem, das áreas objeto de intervenção, dos 
números e valores dos benefícios e dos financiamentos e subsídios concedidos, de modo a permitir o 
acompanhamento e fiscalização pela sociedade. 

 
§ 3º O Conselho Gestor do FMHIS promoverá audiências públicas e conferências, representativas 

dos segmentos sociais existentes, para debater e avaliar critérios de alocação de recursos e programas 
habitacionais existentes. 

 
Seção V 

Das Competências do Conselho Municipal de Habitação de Interesse Social 
 
Art. 37. Fica criado o Conselho Municipal de Habitação de Interesse Social - CMHIS, órgão da 

Administração do Município, com caráter deliberativo, consultivo, normativo, fiscalizador acerca das 
políticas, planos e programas para produção de moradia e de curadoria dos recursos a serem aplicados e 
acompanhar e avaliar a Política Municipal de Habitação. 

 
Art. 38. O CMHIS será constituído por 14 (quatorze) membros titulares e igual número de 

suplentes, na seguinte forma: 
 
I - representantes da área governamental: 
 
a) um representante da Secretaria Municipal da Administração e Fazenda; 
 
b) um representante da Secretaria Municipal da Agricultura e Meio Ambiente; 
 
c) um representante da Secretaria Municipal da Ação Social; 
 
d) um representante da Secretaria Municipal da Educação, Cultura e Desporto; 
 
e) um representante da Secretaria Municipal da Saúde; 
 



22 

f) um representante da Secretaria Municipal de Indústria, Comércio e Turismo; 
 
g) o Secretário Municipal de Urbanismo, Obras e Habitação. 
 
II - representantes da sociedade civil:  
 
a) dois representantes das associações de moradores urbanos e movimentos comunitários; 
 
b) um representante de movimentos comunitários rurais; 
 
c) um representante do sindicato dos trabalhadores rurais; 
 
d) um membro de associações de mulheres e clubes de mães; 
 
e) dois representantes de associações legalmente organizadas, como associações de pais e 

professores, da terceira idade, dentre outros movimentos sociais. 
 
§ 1º O mandato dos membros do CMHIS será de 2 (dois) anos, permitida uma recondução. 
 
§ 2º Os membros do CMHIS exercerão seus mandatos de forma gratuita, ficando vedada a 

concessão de qualquer remuneração, vantagem ou benefício de natureza pecuniária. 
 
Art. 39. Os membros representantes da sociedade civil serão eleitos por seus pares, em Plenária 

Aberta específica para esse fim, convocada pelo Conselho Municipal de Habitação de Interesse Social. 
 
Art. 40. Nas Plenárias Abertas para eleição de membros poderão votar e indicar candidatos as 

entidades citadas no art. 38. 
 
Art. 41. As entidades mencionadas no artigo anterior serão cadastradas por categoria, sendo 

exigidas, no ato do cadastramento: 
 
I - cópia autenticada dos Estatutos; 
 
II - cópia do Cadastro Geral de Contribuinte do Ministério da Fazenda, Economia e Planejamento, 

que comprove ser a entidade sediada no Município; 
 
III - assinatura de seu representante legal ou pessoa devidamente habilitada a representá-lo. 
 
Art. 42. O CMHIS será presidido por um dos membros do CMHIS eleito para este fim. 
 
§ 1º As reuniões do CMHIS somente poderão ser instaladas com a presença de, no mínimo, 10 

(dez) de seus membros e, as decisões deverão ser tomadas por maioria simples cabendo ao Presidente o 
voto de desempate. 

 
§ 2º Os assuntos e deliberações, fruto das reuniões do Conselho, serão registrados em ata que será 
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lida e aprovada em cada reunião posterior e, quanto às deliberações serão publicadas por instrumento 
administrativo denominadas resoluções. 

 
§ 3º Aas reuniões terão convocação por escrito, com antecedência mínima de três dias para as 

reuniões ordinárias, e quarenta e oito horas para as extraordinárias. 
 
§ 4º No caso do afastamento temporário ou definitivo de um dos membros titulares, assumirá o 

suplente correspondente do setor representado no Conselho. 
 
Art. 43. O CMHIS reunir-se-á ordinariamente a cada dois meses e extraordinariamente na forma 

que dispuser seu Regimento Interno. 
 
Art. 44. O Regimento Interno do Conselho Municipal de Habitação de Interesse social deverá, 

conter, no mínimo: 
 
I - a forma de convocação das reuniões extraordinárias; 
 
II - quorum de instalação das reuniões e de votação; 
 
III - forma de convocação e quorum de votação nas Plenárias Abertas. 
 
Art. 45. Compete ao CMHIS: 
 
I - analisar, discutir e aprovar: 
 
a) os objetivos, as diretrizes e o estabelecimento de prioridades da Política Municipal de 

Habitação; 
 
b) a Política de Captação e Aplicação de Recursos para a produção de moradia; 
 
c) os Planos, anuais e plurianuais, de Ação e Metas; 
 
d) os Planos, anuais e plurianuais, de Captação e Aplicação de Recursos; 
 
e) liberação de recursos para os programas decorrentes do Plano de Ação e Metas; 
 
II - acompanhar e avaliar a gestão econômica e financeira dos recursos e a execução dos 

programas, projetos e ações, cabendo-lhe a suspensão de desembolsos caso constatadas irregularidades; 
 
III - propor reformulação ou revisão de Planos e programas à luz de avaliações periódicas; 
  
IV - analisar e aprovar, anualmente, relatórios contábeis referentes à aplicação dos recursos para a 

Habitação no Município, inclusive aqueles referentes ao Fundo Municipal de Habitação de Interesse 
Social;  
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V - elaborar seu Regimento Interno; 
 
VI - definir os parâmetros para a concessão dos subsídios, obedecendo, observada a capacidade de 

pagamento da família, levando em consideração as seguintes diretrizes: 
 
a) os valores dos benefícios devem guardar relação inversa com a capacidade de pagamento das 

famílias beneficiárias; 
 
b) a concessão do benefício deve estar condicionada ao acesso a imóveis em condições de 

habitabilidade definidas pelas posturas municipais, com base em padrões referenciais estabelecidos a 
partir da realidade local; 

 
c) identificação dos beneficiários das políticas de subsídios, em cadastro municipal, de modo a 

controlar a concessão dos benefícios; 
 
d) utilização de metodologia aprovada pelo CMHIS, para o estabelecimento dos parâmetros 

relativos aos valores dos benefícios, capacidade de pagamento da família e valores máximos dos imóveis, 
que expresse as diferenças regionais; 

 
e) 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; 

 
f) suspensão ou revisão do benefício, no caso de alterações nas condições que lhe deram causa ou 

inadimplemento contratual; 
 
VII - Acompanhar a implementação das Resoluções das Conferências Municipais de Habitação; 
 
VIII - deliberar sobre convênios destinados à execução dos projetos habitacionais, urbanização e 

regularização fundiária;  
 
IX - estimular a participação e o controle popular sobre a implementação das políticas públicas 

habitacionais e de desenvolvimento urbano; 
 
X - possibilitar a ampla informação à população e às instituições públicas e privadas sobre temas e 

questões atinentes à política habitacional; 
 
XI - acompanhar, avaliar e modificar, as condições operacionais da política municipal de 

habitação, estabelecendo os instrumentos para o seu controle e fiscalização; 
 
XII - propor ao Executivo legislação relativa a Habitação e ao uso do solo urbano, bem como 

obras complementares de saneamento, infra-estrutura e equipamentos urbanos; 
 
XIII - constituir grupos técnicos, comissões especiais, temporárias ou permanentes, quando julgar 
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necessário para o desempenho de suas funções; 
 
XIV - elaborar e aprovar seu Regimento Interno. 
 
Parágrafo único. O CMHIS fará as publicações das deliberações as quais são competências 

estabelecidas por esta Lei, através de ato administrativo denominado resoluções os quais deverão ter 
ampla divulgação e transparência. 

 
Art. 46. Além de outras atribuições definidas em lei, compete à Secretaria Municipal de 

Assistência Social sem prejuízo da iniciativa dos membros do CMHIS e do Executivo: 
 
I - elaborar e submeter ao Conselho Municipal de Habitação de Interesse Social: 
 
a) a Política Municipal de Habitação e a Política de Captação e Aplicação de Recursos, contendo 

objetivos, diretrizes e prioridades das ações municipais para o setor; 
 
b) o Plano de Ação e Metas, anual e plurianual, em consonância com o Plano de Captação e 

Aplicação de Recursos, contendo, inclusive, as linhas de financiamento à população; 
 
c) o Plano de Captação e Aplicação de recursos, anual e plurianual, contendo previsão 

orçamentária e de outras receitas, além de operações interligadas, operações de crédito e condições de 
retorno, política de subsídios, aplicações financeiras, inclusive com receitas do Fundo Municipal de 
Habitação de Interesse Social; 

 
d) relatórios semestrais de atividades e financeiros; 
 
II - gerir os recursos destinados à habitação, inclusive aqueles constantes do Fundo Municipal de 

Habitação de Interesse Social; 
 
III - submeter à aprovação do Conselho Municipal de Habitação de Interesse Social os seguintes 

programas para a produção de moradia: 
 
a) aquisição e regularização de imóveis; 
 
b) urbanização e reurbanização de áreas; 
 
c)  construção e recuperação de conjuntos habitacionais ou de moradias isoladas; 
 
d) ações emergenciais; 
 
e) contratação de assessoria técnica jurídica e urbanística; 
 
IV - implementar programas decorrentes do Plano de Ação e Metas aprovado, elaborando ou 

executando os projetos que deles decorrem, da seguinte forma: 
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a) diretamente ou através de outro órgão de entidade de Administração Pública; 
 
b) mediante a celebração de contratos com os Agentes de Execução ou de Agentes de Assessoria 

Técnica; 
 
V - propor critérios de credenciamento e de remuneração dos Agentes de Execução e dos Agentes 

de Assessoria Técnica; 
 
VI - realizar a movimentação financeira dos recursos destinados à habitação. 
 
Art. 47. A Secretaria Municipal de Assistência Social realizará o cadastramento das entidades 

mencionadas no art. 38 no prazo máximo de 90 (noventa) dias a partir da data de publicação desta lei e 
convocará a Plenária Aberta para a primeira constituição do Conselho Municipal de Habitação de 
Interesse Social no prazo máximo de 120 (cento e vinte) dias, a partir da publicação desta lei. 

 
Art. 48. O CMHIS elaborará seu Regimento Interno no prazo máximo de 60 (sessenta) dias a 

partir da data de sua instalação. 
 
Art. 49. As despesas necessárias para funcionamento do Conselho correrão por conta do 

orçamento geral do município. 
 

CAPÍTULO VIII 
DA ESTRUTURA INSTITUCIONAL 

 
Art. 50. A Política Municipal de Habitação será administrada pelos seguintes órgãos: 
 
I - Conselho Municipal de Habitação de Interesse Social - CMHIS; 
 
II - Diretoria de Habitação;  
 
Art. 51. Além das atribuições previstas em seu diploma institutivo, compete à Diretoria de 

Habitação - DIHAB: 
 
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. 
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CAPÍTULO IX 
DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS 

 
Art. 52. 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. 

 
§ 2º 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. 53. Enquanto não estabelecidos 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. 54. 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. 55. 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. 56. O órgão municipal competente deverá levar ao Conselho Municipal de Habitação os 

Programas Habitacionais de Interesse Social a serem implementados, juntamente com a planilha de custos 
estimativa, para sua aprovação. 
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Art. 57. O Conselho Municipal de Habitação deverá aprovar depois de cumpridas as etapas 
estabelecidas nesta lei, o custo para implantação do projeto especificado no PUE. 

 
Art. 58. A iniciativa privada poderá implementar Programas Habitacionais desde que, aprovados 

pelo Conselho Municipal de Habitação e de conformidade com o estabelecido nesta Lei. 
 
Parágrafo único. Após a aprovação, pelo Conselho Municipal de Habitação, dos projetos da 

iniciativa privada, o Chefe do Poder Executivo, por Decreto, delimitará a ZEIS, determinando o prazo 
máximo para a conclusão das obras. 

 
Art. 59. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a assinar convênios, a título de cooperação, 

com entidades públicas ou privadas com o objetivo de viabilizar o Plano Habitacional de Interesse Social, 
desde que aprovados pelo Conselho de Habitação. 

 
Art. 60. Nas áreas de intervenção, referente ao Programa de Regularização Fundiária, após a 

delimitação da ZEIS, serão priorizados o fornecimento de serviços básicos de energia elétrica em baixa 
tensão, abastecimento de água potável e tratamento ou coleta de esgoto sanitário, desde que autorizado 
pelo responsável do Programa de Regularização Fundiária. 

 
Art. 61. Esta Lei será implementada em consonância com a Política Nacional de Habitação e com 

o Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social. 
 
Art. 62. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 
Gabinete do Prefeito Municipal de Ouro-SC, 23 de novembro de 2010. 

 
 Neri Luiz Miqueloto 
 Prefeito Municipal 
 
 Euclides Celito Riquetti 
 Sec. Mun. da Administração e Fazenda 
 
 Publicado no Jornal O Tempo em 26/11/2010, Edição nº 999. 
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ANEXO I 
 
I - ZEIS B-1: Bairro Alvorada/Costa do Sol 
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II - ZEIS B-2 e B-3: Bairro Parque e Jardim Ouro 
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III - ZEIS B-4: Bairro Nossa Senhora dos Navegantes, ZEIS B-5: Bairro Santo Antônio e ZEIS B-6: 
Loteamento Kleinubing 
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IV - ZEIS C: Distrito de Santa Lúcia 
 

 


