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Oficio n° 220/2018-GP

Prefeitura de Jacarei

Excelentissima Senhora Presidente,

Jacarei, 08 de Maio de 2018.

Encaminho   anexo,    Projeto   de    Lei   n°    15/2018,    para   apreciagao   dos

Senhores Vereadores.

Projeto  de  Lei  n°  15/2018  -Altera  a  Lei  n°  5.160,  de  14  de  fevereiro  de

2008,  que "Estabelece diretrizes e  normas da  Politica  Municipal de  Habita?ao -PMH,  cria o

Conselho Municipal de Habitagao de lnteresse Social -CMHIS e da outras providencias".

Sendo  o que  nos  compete  para  o  momento,  aproveitamos  a  oportunidade

para renovar votos de estima e considera?ao.

Atenciosamente,

Prefeito do Municipio de Jacarei

A Excelentissima Senhora
LUCIMAR PONCIANO
D.D.  Presidente da Camara Municipal de Jacarei / SP

Praea dos Tres Poderes, 73 -20 andar-Centro -Jacarei-SP
Telefone:  (12)  3955-9111  -Fax:  (12) 3961-1092 -gabinete@jacarei.sp.gov.br
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Gabinete do Prefeito

PROJETO DE LEI N° 15, DE 08 DE MAIO DE 2018. -.ft
`      .v                   >        -vy<+r.``¢.-1_      1^

Altera   a   Lei   n°  5.160,   de   14   de  fevereiro   de  2008,   que
"Estabelece   diretrizes   e   normas   da   Politica   Municipal   de

Habitagao  -  PMH,  cria  o  Conselho  Municipal  de  Habitagao

de lnteresse Social -CMHIS e da outras providencias".

0  PREFEITO  DO  MUNICIPIO  DE  JACAREi,  usando das atribuie6es

que  lhe sao conferidas  por Lei,  faz saber que a Camara  Municipal aprovou  e ele

sanciona e promulga a seguinte Lei:

Art.10 0 artigo 20 da Lei 5.160,  de  14 de fevereiro de 2008]  passa a

vigorar com o seguinte acfescimo:

"Art.  20

Xlll -gerir o  FMHIS;

XIV  -  zelar  pela  correta  aplicaeao  dos  recursos  do  Fundo,

nos projetos e programas previstos nesta Lei e sua regulamentaeao;

XV - analisar e emitir parecer quanto aos programas que lhe

forem submetidos;

Xvl  -  acompanhar,  controlar,  avaliar  e  auditar  a  execugao

dos   programas   habitacionais   em   que   haja   aloca?ao   de   recursos   do

Fundo." (NR)

Art. 2° 0 artigo 21  da Lei 5.160,  de  14 de fevereiro de 2008,  passa a

vigorar com os seguintes acfescimos e alterae6es:

"Art.  21

Prat;a dos Trfes Poderes, 73 -2° andar- Centro - Jacarei-SP
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Ill  -  1   (urn)  representante  da  Seoretaria  de  I

Municipal, que exercefa a vice-presidencia;

lx -  3 (ties) representantes de movimentos populares;

(...)

Pafagrafo dnico

Ill  -  1/4 (urn quarto)  das vagas destinadas  ao CMHIS  devera

ser composta por representantes de movimentos populares;

lv  -  na  falta  de  representatividade  dos  incisos  X  e  Xl  do

capuf  deste   artigo,   podera  ser  ocupada   por  outro  representante  dos

movimentos populares." (NR)

Art.  30 0 artigo 27 da Lei 5.160,  de  14 de fevereiro de 2008,  passa a

vigorar com a seguinte alteraeao:

"Art.   27.   A   administragao   do   FMHIS   sera   exercida   pelo

CMHIS e auxiliada pela Fundaeao Pro-Lar de Jacarei. " (NR)

Art.  40 0 §  1° do artigo 28 da Lei  5.160,  de  14 de fevereiro de 2008,

passa a vigorar com a seguinte altera?ao:

"Art-  28

Prapa dos Tr6s Poderes, 73 -20 andar- Ccntro - Jacarei-SP
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§    1°   0   Sistema   referido   no   capuf   deste   artigo   sera
implantado e mantido pela  Funda?ao  Pro-Lar de Jacarei,  na qualidade,

6rgao auxiliar ao gestor do FMHIS." (NR)

de

Art.  5°  0  inciso  I  do  artigo  31  da  Lei  5.160,  de  14  de  fevereiro  de

2008, passa a vigorar com a seguinte alteragao:

"Art.  31

I -auxiliar o CMHIS,  na gestao do FMHIS;  " (NR)

Art. 6° Ficam revogadas as disposi?6es em contfario,  especialmente

os incisos 11, Xll  e Xlll  do art. 21  e incisos I  a V do art. 27 da Lei n° 5.160,  de 14 de

fevereiro de 2008.

Art. 7° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicaeao.

Gabinete do Prefeito, 08 de maio de 2018.

lzAIAS JOSE DE SANTANA

Prefeito do Municipio de Jacarei

Praga dos Trfes Poderes, 73 -2° andar- Centro - Jacarei-SP
Telefone: (12) 3955-9111  -Fax:  (12) 3961-1092 -gabinete@jacarei.sp.gov.br
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MENSAGEM
•1,

`;:-,:  :",  .  :-\.^.,"  \ .'.

Tenho   a   honra   de   submeter   a   analise   dessa   Egfegia   Casa

Legislativa, o jncluso Projeto de Lei que altera a Lei n° 5.160, de  14 de fevereiro de

2008,  que  "Estabelece  Diretrizes  e  Normas da  Politica  Municipal  de  Habita?ao -

PMH,  cria o  Conselho  Municipal  de  Habita?ao de  lnteresse  Social -CMHIS  e  da

outras providencias".

Conforme orientaeao da Caixa Econ6mica Federal,  em consonancia

com  o  Minist6rio  das  Cidades,  foram  realizadas  algumas  altera¢es  na  Lei  n°

5.160,   de   14  de  fevereiro   de  2008,   a  fim   de  adequar  o  CMHIS   -  Conselho

Municipal  de  Habitagao  de  lnteresse  Social  as  obrigag6es  do  SNHIS  -  Sistema

Nacional de Habitagao de lnteresse Social.

0  CMHIS  -  Conselho  Municipal  de  Habitaeao  de  lnteresse  Social

passa a ser o 6rgao gestor do FMHIS -Fundo Municipal de Habitaeao de lnteresse

Social.   Restou   ainda   expresso   que   a   propongao   de   1/4   das   vagas   sera   de

representantes dos movimentos populares, em respeito ao art.12,11 da Lei Federal

n° 11.124, de 16 de junho de 2005.

Este  Projeto de  Lei  possui s6lido escopo  legal,  conforme disp6em  o

art. 60, os incisos I e 111  do art. 61,  da Lei Organica Municipal,  o inciso  lx do art. 23

e o inciso I do art. 30 da Constitui?ao Federal.

Justificado  nestes  termos,  a  fim  de  que  a  proposta  possa  alcan?ar

plenamente os seus objetivos,  encaminhamos o  Projeto de Lei para aprecia?ao e
aprovaeao dessa Casa Legislativa.

Prefeito do Municipio de Jacarei

Prapa dos Tr6s Poderes, 73 -20 andar-Centro -Jacarei-SP
Telefone: (12) 3955-9111  -Fax: (12) 3961-1092 -gabinete@jacarei.sp.gov.br
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LEI  1`1°  5.160,  DE  14  DE  FEVEREIRO  DE  2008.

das   atribui€5es   que   lhe   sao   conferidas   por   Lei,
sanciona  e  promulga  a  seguinte  Lei:

Estabelece   diretrizes   e    normas   da    Politica
Municipal  de  Habitagao  -  PMH,  cria  o  Conselho
Municipal  de  Habitag5o  de  Interesse  Social  -
CMHIS e d6 outras providencias.

0 PREFEITO DO MUNIcfpIO DE JACAREI,  usando
faz   saber  que   a   Camara   Municipal   a.pro;:}g}±   6  ele

Das Disp:£i:i::Lp:e[|iminares                                   ap

Art.  10  Esta  Lei  estabelece  as  diretrizes  e  normas  da
Poli'tica   Municipal  de  Habita€ao  -  PMH,  cria  o  Conselho  Municipal  de  Habitag5o  de  Interesse  Social  -
CMHIS,  o  Fundo  Municipal  de  Habita€ao  de  Interesse  Social  -  FMHIS,  regula  as  formas  de  acesso  a
moradia  e  institui  o Sistema  Municipal  de Informac6es Habitacionais  -SMIH,

Art.  20   Para fins do disposto nesta  lei,  considera-se:

I  -famrlia  de  baixa  renda:  aquela  cu].a  situac5o  s6cio-
econ6mica,  definida  segundo  seu  padr5o  de  consumo,  nao  lhe  permita  arcar,  total  ou  parcialmente,
com  os custos de quaisquer formas de acesso a  habita€ao,  a  pre€os de mercado;

11  -financiamento  habitacional:  o  mdtuo  destinado  a
aquisi¢ao  de  lote  urbanizado,  e/ou  da  construcao,  da  conclusao,  da  recuperag5o,  da  ampliacao  ou  da
melhoria da  habitacao,  bern coma as despesas cartorarias e as de  legalizasao do terreno;

Ill    -    habita€5o:    a    moradia    inserida    no    contexto
urbano,  provida  de  infra-estrutura  basica,  os  servi€os  urbanos,  os  equipamentos  comunitarios  basicos,
ser obtida em forma  imediata ou  progressiva,  localizada  em area  com  situacao  legal  regularizada;

IV    -    habitagao    de    interesse    social:    a    habita§ao
urbana,   nova  ou   usada,  com  o  respectivo  terreno  e  servicos  de  infra-estrutura,  com  destinaeao  a
famflias  de  baixa  renda;

V    -    areas    de    interesse    social:     segundo    a    ±ei
fgmplementar no  49/2003,  art.  95,  incisos  I,  11  e  Ill,  sao  aquelas originadas  por ocupacao  espontanea
ou  por lotes irregulares ou clandestinos que apresentam  condi€6es prec5rias de  moradia;

VI   -   areas   de   Ocupacao   de   Interesse   Social:   sao
areas  destinadas  a   produ€5o  de   habita€ao  de  Interesse   Social,   com   destinasao  especi'fica,   normas
pr6prias de  uso  e ocupagao  do solo;

VII  -  Iote  urbanizado:   parcela  legalmente  definida  de
uma   area,   conforme  as  diretrizes  de   planejamento   urbano   municipal   ou   regional,   que   disponha   de
acesso   por   via   pl]blica   e,   no   seu   interior,   no   minimo,   de   solu€6es   de   abastecimento   de   agua   e
esgotamento sanitario  e ainda  de  instalac6es  que  permitam  a  ligacao  de  energia  el€trica;

VIII  -lote  social:  lote  de  terreno,  urbano,  situado  em
loteamento  ou  desmembramento  aprovado  pelo  6rg5o  municipal  competente  e  registrado  no  Cart6rio
de  Registro  de  lm6veis,  cujo  preco  seja  igual  ou  inferior  ao  que  vier  a  ser determinado  pelo  Conselho
Municipal  de  Habitac5o,  atendendo a  parametros tecnicos de  padr5o  de consumo familiar;

IX  -  padrao  de  consumo  familiar:  a  o  parametro  para
definir os  indicadores de  implementa€5o,  de  afericao  de  programas  habitacionais,  e  de  enquadramento
para   o   acesso   a   politica   de  subsidio.   Constitui   estrutura   de   consumo,   segundo   metodologia   a   ser
estabelecida  em  regulamento,  em  fun€5o,  entre  outras  variaveis,  do  nivel  de  renda,  tamanho  e  faixa
et5ria  das  famflias,  grau  de  escolaridade,   ndmero  de  membros  da  fami'lia  que  trabalham  e  habitos
locais  ou  regionais.  0  poder aquisitivo  deve  ser definido  pelo  padr5o  de consumo  mediano,  apurado  par
meio  de  metodologia  validada  (PNAD-IBGE;  PPV-IPEA e  POF-DIEESE)  e deve  ser usado  para  estratificar
as famflias de forma  a  permitir definir grupos  homogeneos;

http://legislacao.jacarel.sp.gov.br:85/jacarei/images/leis/html/L51602008.html 1/13
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X  -  Gusto  de  acesso  a  habita€5o:  os  valores  relativos
a    prestac5o   de   financiamento   habitacional,   contrapartida   de   arrendamento   residencial,   taxa   de
ocupa€ao,  aluguel  ou  derivados  do  direito  de  superficie,  direito  de  uso,   ou  quaisquer outras formas  de
acesso a  habita€5o;

XI      -      assentamento      subnormal:      assentamento
habitacional    irregular    (favela,    mocambo,    palafita    e    assemelhados)    localizados    em    terrenos    de
propriedade  alheia,  pdblica  ou  particular,  ocupado  de  forma  desordenada  e  densa,  carente  de  servi€os
pdblicos essenciais,  inclusive em  area  de risco  ou  legalmente protegida;

XII    -    regulariza€ao    fundiaria:     €    o    process,o    de
intervencao  pdblica,  sob  os  aspectos  juridico,  fi'sico  e  social,  que  objetiva  legalizar  a  perma`herfeigi  de
n^r`.IIarfiae  mhraH^rac  Aa  fraae  ilrh=n]e   ^riin=H]c  ar`.i  Aa[r^nf^rmjH]Ha  -^n`  I  lei                i t ```'     2populae6es moradoras de areas urbanas,  ocupadas em  desconformidade com a  lei.

CApfTULO 11
Da Finalidade

Art.  30  A  Poli'tica   Municipal  de  Habitag5o  (PMH)  tern
por finalidade orientar as a€6es do  Poder Pdblico  compartilhadas  com  as do setor privado,  expressando
a  interacao  com  a  sociedade  civil  organizada,  de  modo  a  assegurar  as  famflias,  especialmente  as  de
baixa  renda,  o acesso,  de forma  gradativa, a  habita€ao,

CApfTULO Ill
Das Diretrizes Gerais Da Politica Municipal De Habitacao

Art.  40    A  Poll'tica  Municipal  de  Habitasao  obedecer5
as seguintes diretrizes  gerais:

I  -  promover o  acesso  a  terra  e  a  moradia  digna  aos
habitantes  da  cidade,  com  a  melhoria  das  condig6es  de  habitabilidade,  de  preserva€ao  ambiental  e  de
qualificagao  dos  espagos  urbanos,  avan¢ando  na  constru€ao  da  cidadania,  priorizando  as  fami'lias  de
baixa  renda;

11   -   assegurar   politicas   fundiarias   que   garantam   o
cumprimento da fun€ao social da terra  urbana;

Ill      -       promover      processos      democraticos      na
formulagao,   implementa€ao   e   controle   dos   recursos   da   poli'tica   habitacional,   estabelecendo   canals
permanentes de  participacao das comunidades e da sociedade organizada;

IV  -  utilizar  processos  tecnol6gicos  que  garantam  a
melhoria  da  qualidade e  a  redu€ao dos custos da  produ€5o  habitacional  e da  construgao civil  em  geral;

V   -   assegurar   a   vinculacao   da   polftica   habitacional
com  as demais  polfticas  pdblicas,  com  enfase as sociais,  de geras5o  de renda,  de educacao ambiental e
de desenvolvimento urbano;

VI  -  estimular  a  participaeao  da  iniciativa  privada  na
promo€ao  e  execucao  de  projetos  compatfveis  com  as  diretrizes  e  objetivos  da  Politica  Municipal  de
Habitacao.

CApfTULO IV
Dos Objetivos da Politica Municipal da Habita€ao

Art.  50   Constituem  objetivos  da  Poli'tica  Municipal  da
Habitac5o:

I   -   a   producao   de   lotes   urbanizados   e   de   novas
habita€6es  com  vistas  a   redu€5o  progressiva  do  deficit  habitacional   e  ao  atendimento  da   demanda
gerada  pela  constituie5o  de  novas famflias;

11   -  a   melhoria   das  condi€6es  de  habitabilidade   das
habitas6es  existentes  de  modo  a  corrigir  suas  inadequa€6es,  inclusive  em  relasao  a  infra-estrutura  e
aos acessos aos servicos urbanos essenciais e aos locais de trabalho e  lazer;

http://legislacao.jacarei.sp.gov.br:85/jacarei/images/leis/html/L51602008.html 2/13
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Ill  -a  melhoria  da  capacidade de gestao dos planos e
programas habitacionais;

IV - a diversificac5o das formas de acesso a  habitacao
para     possibilitar    a     inclus5o,     entre    os    benefici5rios    dos    projetos    habitacionais,     das    famJ]ias
impossibilitadas de  pagar os custos de mercado dos servi€os de  moradia;

V  -  a  melhoria  dos  nfveis  de  qualificae5o  da  m5o-de-
obra  utilizada  na  produc5o  de  habitac6es e  na  construc§o  civil  em  geral,  atendendo,  de forma  direta,  a
populacao mais carente,  associando  processos de desenvolvimento social  e de geracao de  renda;

VI     -     urbanizar    as     areas     com     assentamentos
subnormais,  inserindo-as  no  contexto da  cidade;

VII  -  reassentar  moradores  de  areas  impr6prias  ao
uso  habitacional e em situacao de risco,  recuperando o ambiente degradado;

VIII  -  promover  e  viabilizar  a  regulariza¢5o  fundi5ria
e  urbanistica  de assentamentos subnormais e de  parcelamentos  clandestinos e  irregulares atendendo a
padr6es adequados de  preservac5o ambiental  de qualidade  urbana.

CApfTULO V
Das Habitac6es de Interesse Social

Se€ao I
Do Pdblico Alvo

Art.   60   Para   fiFis   de   defini€ao  de   a€6es  de   politica
habitacional,  o  pdblico  alvo  a  ser  atendido  pelos  programas  habitacionais  dever5  ser  classificado  em
tres grupos,  identificados em  razao do  grau  de  inser€ao das famllias  na  economia:

I  -grupo  1:  famllias  sem  capacidade  de  pagamento,
ou  se].a,  aquelas  localizadas abaixo da  linha  de  pobreza  ou  que vivam  na  indigencia;

11  -grupo  2:

a)  famrlias  com  baixa  capacidade  de  pagamento,  ou
seja,   aquelas  com   capacidade   para   atender  integralmente  suas   necessidades  basicas,   excluindo  as
despesas de  morar condignamente;

b)  fami'lias  com  capacidade  de  pagamento,  ou  seja,
aquelas  que tern  capacidade  de  atender integralmente  suas  necessidades  b5sicas e,  ainda,  apresentam
alguma  capacidade para  assumir servico de  moradia.

Ill   -  grupo  3:   fami'lias  com   capacidade   reduzida   de
poupanga,   ou   seja,   aquelas   que,   al6m   de   atenderem   suas   necessidades   basicas,   sao   capazes   de
integralizar uma  pequena  poupanca.

§  10  A  avalia¢ao  da  capacidade  de  pagamento  e  de
poupanca   das  fami'lias,   para   enquadramento   nos   programas   habitacionais   de   interesse  social   e   na
concess5o de subsl'dio, ter5  como base o padrao de consumo familiar.

§   20   Estao   excluldas   da   polftica   de   Habitagao   de
Interesse Social,  as fami'Iias que ].5 tern capacidade de investimento,  compondo grupo capaz de  resolver
suas necessidades de  moradia  por meio do mercado.

Sec5o 11
Dos Programas e Projetos

Art.  70    0s  programas  e  projetos  habitacionais  de
interesse social  poderao contemplar,  entre outras, as seguintes modalidades:

I    -    produ€5o    de    loteamentos,    lotes    urbanizados,
unidades e conjuntos  habitacionais,  destinados as  habita€6es de  interesse social;

http://legislacao,jacarei.sp.gov.br:85/jacarei/images/leis/html/L51602008.html 3/13
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11      -      regulariza§ao     fundiaria      e      urbanistica      de
loteamentos ou  assentamentos subnormais e das respectivas unidades habitacionais;

Ill   -   oferecimento   de   condic6es   de   habitabilidade  a
moradias j5  existentes, em termos de salubridade, de seguran€a e de oferta e acesso a
aos servicos e equipamentos urbanos e aos  locais de trabalho;

IV  -financiamento  individual  para

infra-estrutura,
`.-,`

+i`
a)   aquisi€ao  de   lote   urbanizado;          .i`  ^`-\\   '    .-~dry`''-:.¥`\  -.   r

b)  aquisic5o  de  materiais  de  construc5o  destinad6s  a
conclusao,  recupera€ao,  ampliac5o ou  melhoria  de  habitac6es;

c)  a  constru€ao  de  habita€ao  em  lote  pr6prio  ou  que
possa  ser utilizado mediante qualquer das formas de acesso a  moradia  previstas em  Lei.

V  -  assistencia  t6cnica  e  social  as  fami'lias  moradoras
de  areas  de  risco  geol6gico  efetivo,  de  carater continuado,  que  visa  diagnosticar,  prevenir,  controlar e
eliminar situac6es de risco geol6gico,  estruturando e  revitalizando estas areas.

Paragrafo  tlnico.  As  modalidades  acima  elencadas
serao objeto de intera€ao intra-institucional,  ressalvadas as competencias de cada area.

Art.     80     0     Poder     Executivo     regulamentara     as
condi€6es  de  enquadramento  das  familias  nos  programas  e  pro].etos  habitacionais  de  interesse  social
tendo  em  conta  o  padrao de  consumo familiar referido  no  inciso XI  do artigo  2°.

Paragrafo  Onico.  A  mesma  metodologia  dever5  ser
utilizada  na  elaboracEio  de  indicadores  destinados  ao  acompanhamento  da  execu€ao  e  a  avalia€5o  dos
programas   e   projetos   indicados   no   caput   deste   artigo   e   para   enquadramento   em   programas   de
subsrdios financiados,  total  ou  parcialmente,  com  recursos  pdblicos.

Secao Ill
Dos Programas especificos

Art.    90   Serao    criados    no    ambito    desta    Lei,    os
programas  especfficos  destinados  ao  atendimento  das  diversas  demandas  na  area  habitacional,  seja
atrav6s de  recursos pr6prios ou  atrav6s de parcerias com  a  iniciativa  privada  ou  com  outras instituic6es
pdblicas.

Art.  10  Ficam  desde ja  identificados coma  programas
especificos:   Auxilio   Aluguel,   Programa   Estrutural   em   area   de   risco,   Cesta   85sica   de   Material   de
Constru€ao e  Locacao  Social.

Art.  11  Aux/lio-aluguel,  nos  termos  da  Lei  no  5.033,
de 04 de abril  de 2007,  6 o  programa  pelo qual  podera  ser assegurada  habita€ao as pessoas ou famflias
de  baixa  renda,  mediante  a  concess5o  de  subsi'dio,  integral  ou  parcial,  em  carater transit6rio,  do  valor
suficiente  para  viabilizar a  locaeao  de  im6vel  residencial]

§  10  0s  programas  e  projetos  habitacionais  relativos
ao    auxl'lio-aluguel    estabelecerao    crit€rios    para    a    gerac5o    de    moradia    transit6ria,    em    carater
emergencial,  de  pessoas ou fami'lias privadas da  respectiva  moradia  em decorrencia  de:

I  -cat5strofe ou  calamidade  pdblica;

11  -  situa€5es  de  risco geol6gico;

Ill  -situag6es de  risco a  salubridade;

IV -desocupagao de areas de  interesse ambiental;

V -intervens6es urbanas;

VI  -outras previstas em  lei e regulamento.
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§  20 Sem  prejufzo de outras disposi€6es  previstas em
regulamento,   os   programas   e   projetos   relativos   a   auxrlio-aluguel,   dispor5o   sobre   a   utilizac5o   dos
recursos   que   lhe  forem   alocados,   sob   a   forma   de   cauc5o,   empr6stimo,   garantia   ou   subsfdio,   em
beneffcio do  locatario  ou  sublocatario.

Art.12  Programa  Estrutural  em  Areas  de Rir§-co .6, utm.

::::trearmcaoft:nausasd:t,a::I:t:scan'::a:nso°s€:::ra,SpfraeT:`#::,r::::r:o::::end.::;ainrFn:Srred::stur::€:6°e:,:d::°Fl;::,eogf:#°g';C:0:
estruturando e revitalizando estas areas.

/_,

aquelas sujeitas a  sediar evento geol6gico  natural  ou  induzido  ou  a serem  par ele  atingidas.  Para  efeito
de    atuagao    do    programa,    sao    consideradas    as    seguintes    modalidades    de    risco    geol6gico:
escorregamento  de  solo  e/ou  rocha  alterada  e/ou  aterro,  inundacao,  queda  e/ou  rolamento  de  blocos
de  rocha,  eros5o,  solapamento de margens fluviais.

Art.  13  Loca¢5o Social  €  urn  programa  que tern como
ob].etivo   ampliar  as  formas   de   acesso   a   moradia   para   popula€5o   de   baixa   renda,   que   nao   tenha
possibilidade  de  participar dos  programas  de financiamento  para  aquisigao  de  im6veis  ou  que,  por suas
caracterfsticas,   nao  tenha   interesse  na  aquisi€ao,   atrav6s  da   oferta  em   locacao  social   de   unidades
habitacionais ja  construfdas.

§  10  0  programa  se  destina  a  viabilizar o  acesso  das
famflias  benefici5rias  do  Fundo  Municipal  de  Habita€ao  a  uma  moradia  digna,  seja  em  novas  unidades
habitacionais   ou   em   unidades   requalificadas,   produzidas   ou   adquiridas   com   recursos   pl]blicos   do
Municfpio,  exclusivamente,  ou  em  parceria  com  outras  institui€6es  pdblicas ou  privadas.

§  2o  A  Ioca€ao  social  nao  se  destina  a  aquisi€5o  de
moradias,  pois as  unidades  locadas  permanecerao como  propriedade  pdblica,  "estoque  pdblico".

§  30  0s  beneficiarios  desta  modalidade  poderao  ser
inscritos  para  os  programas  de  aquisicao  de  im6veis,  desde  que  atendam  as  regras  de  financiamento
do  Fundo  Municipal  de  Habitag5o.  Neste  caso,  os  beneficiarios  serao  transferidos  de  urn  programa  para
outro, vedado a atendimento simultaneo.

§   40   o    programa    6    dirigido,    prioritariamente,    a
pessoas  s6s  e  a  fami'Iias  cuja  renda  familiar seja  de  ate  3  (tres)  salarios  mfnimos  as  quais  pertencam
aos seguintes seguimentos:

I  -  pessoas acima  de  60 anos;

11  -  pessoas em situacao de rua;

Ill  -pessoas portadoras de direitos especiais;

IV -moradores em  areas de risco e de insalubridade.

§ 50  Excetuam-se  do  Programa  de  Loca€ao  Social,  os
seguintes casos:

I    -   famflias   que   sejam    propriet5rias,    promitentes
compradoras,  permissionarias,  promitentes  permission5rias dos direitos de  aquisicao  de  outro  im6vel;

11  -  pessoas  atendidas  anteriormente  em  programas
de habita€5o de interesse social,

§  60  Excepcionalmente,  as  familias  cuja  renda  seja
superior a  03  (tres)  salarios  mlnimos,  poderao  ser admitidas,  desde  que  a  renda  per capita  n5o  exceda
a  01  (urn)  salario  mfnimo;

§  70  0  acesso  aos  im6veis  sera  feito  por  meios  de
contratos  de  loca€ao  social  firmados  diretamente  com  os  beneficiarios  selecionados.    Periodicamente,
estes  beneficiarios serao submetidos a  uma  nova  avalia¢ao  social  para  verificar se  ainda  preenchem  as
condi€6es de acesso e subsfdio.
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§    80    0    acompanhamento    social    sera    regular~  e
permanente  para  estimular  a  insercao  social  e  a  capacitac5o  profissional  dos  seus  participantes.  '£Est
acompanhamento   sera   realizado   pela   Diretoria   T6cnica   de   Servigo   Social   da   Fundac5,®..i,Pr6-Lar   die`:I
Jacarer,  em  conjunto  com  as  secretarias  respons5veis  por  a€5es  sociais  e  de  gerac5o  de`ftenda,  com
finalidade de  apoio  a  melhoria  das  condi€6es  de  vida  da  populac5o  de  baixa  renda.                I `^~`

_trrfD
Art.  14  Servi¢o  de  Assistencia  T6cnjca  e`m  Ha'bita€ao

de  Interesse  Social  €   urn   programa   que  tern  como  finalidade  prestar  assessoria   t€cnica  gratuita   a
populacao,  visando a  formac5o  de vfnculo  de  cooperag5o  entre  o  Poder Pt]blico  e  as  entidades  definidas
no ambito desta  Lei,  para o fomento e execucao das atividades previstas nesta  Lei.

§  10  0  Servi€o  de  Assessoria  T€cnica  em  Habita§ao
de   lnteresse   Social   sera   prestado   por   pessoas   juri'dicas   do   direito   privado,   sem   fins   lucrativos,
cadastradas   pelo   Executivo.     0   Executivo   cadastrara   as   entidades  que   comprovarem   os   requisitos
especfficos  para  a  sua  habilita€ao.

§  20  Sao  requisitos  especificos  para  que  as  pessoas
juridicas  referidas  no  §  10  do  Art.  15  desta  Lei  habilitem-se  a  qualifica€5o  como  Assessoria T6cnica  em
Habitas§o de Interesse Social:

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

a)    prestac8o    de    assessoria    t€cnica    a    popula€ao,
entidades  e  grupos  comunitarios,  em  quest6es  relativas  a  habita€ao  de  interesse  social  no  sentido  de
promover a  integracao social,  ambiental  e  urbanrstica  da  populag5o de  baixa  renda  a  cidade;

b)  atendimento  a  popula€5o  de  baixa  renda,  com  a
participacao direta  da  comunidade em todas as etapas das  intervenc6es;

c)       ter       como       finalidade       a        promo€ao       do
desenvolvimento  urbano  sustentavel,   a   universaliza€ao  do  direito  a  cidade  e  da   inclusao  social  das
comunidades envolvidas.

11  -comprovar sua  qualificacao  no que diz  respeito a:

a)   garantia   de   atua€ao   de   profissionais   habilitados
nos servigos necessarios ao desenvolvimento dos programas e projetos;

b)   experiencia   na   execug5o   dos   servi€os   previstos
nesta  Lei.

§ 30 Sao considerados servicos a  serem  prestados no
fmbito desta  Lei:

a)     elaborar     diagn6stico     da     situac5o     social     da
popula¢ao,  assim  como  da  situacao fi'sica,  fundi5ria  e ambiental  das areas de  intervenc6es;

b)  elaborar  estudos  de  viabilidade,  planos  e  projetos
de  interven¢ao juri'dica,  frsica,  social  e ambiental;

c)        assessorar        a        comunidade        durante        o
desenvolvimento  das etapas  de  obras  eventualmente  necessarias,  incluindo  as atividades  preparat6rias
e de acompanhamento  nas atividades de ocupasao e  utilizagao dos espacos existentes;

d)    promover    a€6es    relacionadas    a    formacao,    a
educa€ao  popular,  a  cultura,  a  educasao  ambiental,  a  garantia  da  cidadania  e  dos  direitos  humanos  no
ambito do desenvolvimento  urbano,  objetivando  a  inclusao social  das comunidades envolvidas;

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

§ 40   fica  o  Executivo autorizado a  celebrar convenios
e   termos   de   parceria   com   as   entidades   cadastradas   e   qualificadas   como   Assessoria   T6cnica   em
Habitac5o de Interesse Social  para  a  execu€ao dos servicos previstos na  presente Lei.

Sec5o IV
Da Regularizac5o Fundiaria

Art.    15    0    processo    de    regularizagao    fundiaria
comporta  os seguintes  ni'veis:
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I    -    a    regulariza€ao    urbani'stica,    que    compreende
regularizar  o  parcelamento  das  areas  dos  assentamentos  existentes  e  dos  novos  assent?rT|entos.

I                   I                     .,,,,.,,.,.- ?r-              I

ponto  de  vista  urbanistico,  ou  seja,  de  acordo  com  legislac5o  especi'fica  adequada  aos  paqr.©es  locals
I_    _. ._,:I_I_   ...- L___ .                                                                                                                                                                                                                                          *   a(.,_         ,  ,
de  qualidade  urbana;                                                                                                                                                                                            ,i,`.`v.;..`       (}

S„u£,-11    -    a    regularizacao    do    domlnio    do Tin6v
compreende  regularizar  os  assentamentos  existentes  e  os  novos  assentamentos  do  ponto  de.-.Vist.a~..da
propriedade da  posse.

§   10   para   as   areas   de   propriedade   ou   cedida   ao
Municl'pio,  a  regularizas5o  juridica  devera  se  dar  atrav6s  da  outorga  de  titulo  de  propriedade  ou  de
concess5o de direito real  de uso na forma  da  Lei.

§  20  Para  as  areas  de  propriedade  privada,  dever5  o
Municipio   prestar   assessoramento   t€cnico-juridico   aos   ocupantes   no   requerimento   de   usucapiao
especial   ou   na   negocia€ao   com   os   proprietarios  originais   para   compra   da   gleba   de   interesse   para
assentamento.

§ 30  Nos casos de  areas de  propriedade do  Estado ou
da   Uniao,  devera  o  Municfpio  atraves  da   Funda€5o   Pr6-Lar  de  Jacarer,  intermediar  caso  a   caso,   as
negociac5es  concernentes  a  cessao  das  mesmas  areas  para  implantacao  de  novas  assentamentos  ou
regulariza€ao de assentamentos existentes.

Sec5o V
Da concessao de subsidies

Art.   16   Para   viabilizar   o   acesso   a   habita€2io   das
famflias  inscritas  em  programas  e  projetos  habitacionais  de  interesse  social,  o  Municfpio  de acordo  com
suas  disponibilidades,  destinara  recursos  orcamentarios  e  extra-or€amentarios  para  subsidiar  aquelas
que,  comprovadamente,  n5o  disponham  de  meios financeiros  para  pagar total  ou  parcialmente  o  custo
de acesso a  moradia.

Paragrafo  Onico.  Al€m   dos  subsidios  previstos  no
caput   deste   artigo   o   Municrpio,   de   acordo   com   suas   disponibilidades,   alocar5,   tambem,   recursos
or¢amentarios e extra-or€ament5rios com  as seguintes finalidades:

I    -    complementar    recursos    federais    e    estaduais
alocados  a  cobertura  de  urn  percentual  dos  riscos  de  credito  de  benefici5rios  de  projetos  habitacionais
de  interesse social;

11  -  financiar,   em   parceria   com  a   Uni5o,  o  Estado  e
outros  Munici'pios,  projetos  de  regularizacao  fundiaria  e  urbanistica  em  loteamentos  informais  e  outros
assentamentos de sub-habitac6es,  de  reurbanizacao,  recuperasao ou  revitaliza€ao  de areas degradadas
com  potencial  de  uso  habitacional;

Art.   17   Na   concess5o   dos   subsidios   previstos   no
caput do artigo  17 ser5o observadas as segujntes normas:

I    -    a    modalidade    e    o    valor    do    subsidio    serao
vinculados  a  capacidade  de  pagamento  do  benefici5rio,  aferida  segundo  seus  padr6es  de  consumo,  na
forma  a  ser estabelecida  em  regulamento;

11  -  o  subsidio  sera  concedido  em  forma  direta,  tera
carater  pessoal  e  tempor5rio,  sera  absolutamente  intransferivel  e  sua  concessao  limitada  a  uma  dnica
vez,  por beneficiario;

Ill    -    o    subsidio    sera    estabelecido    em    contrato
especifico,  que conter5,  obrigatoriamente,  cl5usulas que definam  as  hip6teses da  respectiva  suspensao,
bern assim as do  possfvel  restabelecimento,  em  carater integral ou  parcial;

IV    -     o    subsfdio    sera     revisto,     na     periodicidade
estipulada  no contrato,  em funsao da  mudanca da  capacidade de  pagamento do beneficiario;

V   -   para   os   fins   previstos   no   inciso   precedente,   o
6rg5o  encarregado  da  concessao  do  subsi'dio  procedera  a  atualizag5o  peri6dica  dos  dados  relativos  ao
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Art.   18  0  Poder  Executivo  fixard,  em   regulamento,
atrav6s  de  deliberac5o  de  Conselho  os  tipos  de  subsidios  a  serem  utilizados  na  promo€5o  do  acesso  a
moradia,   as   categorias   de   familias   que   poder5o   recebe-los   e   os   criterios   a   serem   observ~ad@si na
respectiva  concessao,  suspensao  ou  restabelecimento,  utilizando  a  parametro  previsto  n'Q` ihciso
Art.  2°  desta  Lei.                                                                                                                                                                                            L   <~

[

1`
'\

cApfTULo V[                                                              :,,`.` : _,.`:flLr`,..:.
Do Conselho Municipal de Habitagao de Interesse Social (CMH|S)-L'

Art.  19  Fica  criado  o  Conselho  Municipal  de  Habitas5o
de  Interesse  Social  (CMHIS),  6rg5o  deliberativo,     composto  por  representantes  de  6rgaos  pdblicos,
representantes   de   entidades   comunit5rias   e   representantes   de   entidades   de   classe   para   gestao
partilhada  do  Municfpio,  que  tern  por finalidade  propor e  deliberar sobre  diretrizes,  planos  e  da  Politica
Habitacional  programas e fiscalizar a  execuc5o dessa  politica.

Art.  20  Compete  ao  Conselho  Municipal  de  Habitacao
de Interesse Social:

I    -    propor    e    aprovar    as    diretrizes,    prioridades,
estrategias e  instrumentos da  Politica  Municipal  de  Habitag5o de  Interesse Social;

11   -    propor   e   participar   da    deliberacao,   junto   ao
processo   de   elabora€2io   do   Or¢amento   Municipal,   sobre   a   execuc5o   de   projetos   e   programas   de
urbanizacao,  constru€ao de  moradias e de  regularizac5o fundiaria em  areas  irregulares;

Ill   -   acompanhar   e   avaliar   a   execugao   da   Politica
Nacional   de   Habitacao   e   recomendar  as   providencias   necessarias   ao   cumprimento   dos   respectivos
ob].etivos;

IV   -   propor   e   aprovar  os   planos   de   aplicac5o   dos
recursos do  Fundo  Municipal  de  Habita€5o  de Interesse Social,  institufdo  pela  presente  Lei;

V    -    definir    as    condi€6es    b5sicas    de    subsi'dios    e
financiamentos com  recursos do  FMHIS;

VI  -  regulamentar,  fiscalizar  e  acompanhar  todas  as
a€6es referentes a  subsidios habitacionais;

VII    -    aprovar   as    contas    do    Fundo    Municipal    de
Habitag5o de Interesse  Social  (FMHIS);

VIII  -  apreciar as  propostas  e  projetos de interven¢ao
do Governo  Municipal  relativas as ocupa€6es e assentamentos de  interesse social;

IX    -    apreciar   as   formas    de    apoio    as    entidades
associativas e  cooperativas  habitacionais cuja  populacao  seja  de  baixa  renda,  bern como as solicita€6es
de melhorias habitacionais em  auto-construsao ou  ajuda  mdtua de moradias populares;

X  -  propor  ao  Executivo  a  elaboragao  de  estudos  e
projetos,  constituir Grupos T€cnicos ou  Comiss6es  Especiais e  Camaras,  quando julgar necessario,  para
o desempenho das suas func6es;

XI  -elaborar seu  regimento  interno;

XII  -  outras  atribui€6es  que  lhe  sejam  atribufdas  por
seu  Regimento Interno.

Art.  21  0 CMHIS sera  nomeado por Decreto do  Poder
Executivo e tera  a seguinte composi€5o:

I  -  o  Presidente  da  Fundagao  Pr6-Lar  de  Jacarel',  que
exercera a  presidencia;
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11  -  o  Secretario  Municipal  de  Finangas,
''y¥e+±xercalapife

.``

t]]  _  1  turn,  representante  da  Secretarja:`inu,ffipa]  g:co.`^
I      -              ,             .\

IV    -     1     (urn)     representante     da     Secretaria     de
Planejamento,

V   -   1   (urn)   representante   da   Secretaria   de   Meio
Ambiente;

VI     -     1     (urn)     representante     da     Secretaria     de
Assistencia  Social  e  Cidadania;

VII  -   1   (urn)   representante  da  Camara   Municipal  de
Jacarel';

VIII   -    1    (urn)    representante   da   Caixa   Econ6mica
Federal;

IX  -  1  (urn)  representante  do  Conselho  da  Sociedade
Amigos de  Bairro;

X    -     1     (urn)     representante    da     Associa€ao     dos
Engenheiros e Arquitetos de Jacarei'.

XI    -     1     (urn)     representante    dos    trabalhadores,
indicado  pelo Sindicato  dos Trabalhadores  na  Constru€ao  Civil de   Jacarei'.

Sem Terra de Jacarei;

bairro Jardim  Conc]uista.

XII -  1  (urn) representante da Uniao dos Sem Teto e

Inciso alterado  pela  Lei  no.  5209/2008

XIII -  1  (urn)  representante da  Sociedade Amigos do

Inciso  alterado  pela  Lei  no.  5209/2008

Paragrafo  Ohico.    Na  composigao  e  funcionamento
do CMHIS deve ser observado  o seguinte:

I  -  cada  entidade  ou  6rgao  sera  representado  por  urn
titular e  urn suplente;

11  -o  mandato  dos  representantes  do  CMHIS  sera  de
dois anos,  podendo ser renovado  uma  l]nica  vez  por igual  peri'odo.

Art.     22     A     fun€5o     de     conselheiro     nao     sera
remunerada, sendo considerada  de  relevante interesse pdblico.

CApfTULO VII
Do Fundo Municipal de Habitac5o de Interesse Social (FMHIS)

Art.     23     Fica     institufdo     o     Fundo     Municipal     de
Habita€5o   de   Interesse   Social   -   FMHIS,   de   natureza   contabil,   cujos   recursos   serao   exclusiva   e
obrigatoriamente   utilizados,   nos   termos   que   dispuser   o   regulamento,   em   programas   ou   projetos
habitacionais de  interesse social.

Art.  24 Constituirao recursos do Fundo:

I     -     os     provenientes     do     Orgamento     Municipal
destinados a  Habita€ao Social;

11   -   os   provenientes   das   dotac6es   do   Orcamento
Geral   da   Uniao,   classificados   na   func5o   habitac5o,   na   sub-fun€5o   infra-estrutura   urbana   e   extra-
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Ill    -   os   provenientes   do    Fundo   de
Tempo de Servico (FGTS)  que lhe forem  repassados;

~-I

por ` `
/.

IV    -os    provenientes    do    Fundo    de    Ambaro''io.
Trabalhador,  que  lhe forem  repassados,  nos termos e condic6es estabelecidos  pelo  respectivo  Conselrio
Deliberativo;

V  -  as  doag6es  efetuadas,  com  ou  sem  encargo,  por
pessoas  jurl'dicas  de  direito  pdblico  ou  privado,  nacionais  ou  estrangeiras,  bern  assim  por  organismos
internacionais ou  multilaterais;

VI  -  a  partir  do  exercicio  seguinte  ao  da  aprova€ao
desta  Lei,  as  receitas  patrimoniais do  Municfpio,  arrecadadas a  ti'tulo  de alugu€is e arrendamentos;

VII  -outras  receitas  previstas em  lei.

Art.  25  A  regulamenta€ao  das  condig6es  de  acesso
aos  recursos  do    FMHIS  e  as  regras  que  regerao  a  sua  opera€ao,  serao  definidas  em  ato  do  Poder
Executivo  Municipal,  a  partir de proposta  oriunda  do  CMHIS.

Art.  26 A concessao  de  recursos  do  FMHIS  podera  se
dar das seguintes formas:

I  -fundo  perdido;

11  -apoio financeiro  reembolsavel;

Ill  -financiamento de  risco;

IV -participa¢5o societ5ria.

Art.  27 A  administracao  do  FMHIS  sera  exercida  pela
Fundagao  Pr6-Lar  de  Jacarei',  sendo-lhe  facultada  a  delega€5o  de  competencia,  ouvido  o  Conselho  e
mediante instrumento  pr6prio,  nas implementag6es das atividades correspondentes,  competindo-lhe:

I    -   zelar   pela    correta    aplicac5o   dos    recursos   do
Fundo,  nos pro].etos e programas previstos  nesta  lei  e sua  regulamenta€5o;

11  -prestar apoio t6cnico  ao  CMHIS;

Ill  -  analisar  e  emitir  parecer  quanto  aos  programas
que lhe forem submetidos;

IV    -    acompanhar,    controlar,    avaliar    e    auditar   a
execucao dos programas habitacionais em  que haja alocagao de recursos do  Fundo;

V  -  praticar os  demais  atos  necessarios  a  gest5o  dos
recursos do  Fundo e exercer outras atribuig5es que lhe forem conferidas em  regulamento.

CApfTULO VIII
Do Sistema Municipal de Informac6es Habitacionais e do Cadastro Municipal de lnforma€6es

de Natureza Social

Art.    28    Ficam    criados    o    Sistema    Municipal    de
Informas6es    Habitacionais    -    SMIH,    que    integrar5    as    informa€6es    gerenciais    e    as    estati'sticas
relacionadas com  o setor habitacional,  e o Cadastro  Municipal  de  Informac6es de  Interesse  Social,

§  10  0  Sistema  referido  no  caput  deste  artigo  sera
implantado  e  mantido  pela  FUNDA¢AO  PRO-LAR  DE  JACARE±,  na  qualidade  de  6rg5o  gestor do  FHIS,  a
conta  deste,  e:

I  -  coletara,  processara  e  disponibilizara  informa§6es
que  permitam  estimar as demandas  potencial  e efetiva  de  habitagao  no  Municipio;

http://legislacao.jacarei.sp.gov.br:85/jacarei/images/leis/html/L51602008.html 10/13



1 1 /05/201 8 LEI 5160/200814/02/2008
tt.       ,,`

11    -    levantara    os    padr6es    de    moradfa    habitav&'`\it,
predominantes  nas  diversas  regi6es  administrativas  do  Municfpio;                                                      ¢`,I::::-

•rL          -         ,,

Ill    -acompanhara   a    oferta   de   im6rfei'S  y,bafat ,-.. fins
resjdenciais e os investimentos para  infra-estrutura;

IV      -      elaborara      indicadores      que      permitam      o
acompanhamento  da  situa¢5o  do  Municipio  nos  campos  do  desenvolvimento  urbano  e  da  habita€ao,
destacando,  neste,  a  habitasao de  interesse social;

V     -     tornara     acessivel,     por     via     eletr6nica,     as
legislac6es   federal,   estaduais   e   municipal   nos   campos   do   direito   urbani'stico   e   habitacional   e   do
financiamento da  habita€5o;

VI     -     incluira     informag6es    sobre    os    terrenos    e
edificac6es  de  propriedade  de  entes  pdblicos  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  familias  enquadraveis  em   pro].etos   habitacionais   de   interesse  social,
segundo  definido  em  regulamento;

VII  -incluira  informag5es  sobre a  distribuiGao  espacial
dos   equipamentos   urbanos,   de   modo   a   propiciar   maior  racionalidade   em   seu   aproveitamento   e   a
orientar a  localiza€5o de novos empreendimentos habitacionais com  menores custos de infra-estrutura;

VIII  -  executara  outras  tare fas  vinculadas  ao  suporte
estatistico de estudos,  programas e projetos.

§     20     0s     dados     integrantes     do     Sistema     de
lnforma€6es  ser5o  disponibilizados  para  os  6rgaos  federais,  estaduais  e  dos  Municipios,  assim  como
para  entidades  privadas  cujas  atividades  tenham  conexao  com  as  do  governo  Municipal  nas  areas  do
desenvolvimento urbano e da  habita€ao.

Art.  29  0  cadastro  a  que  se  refere  o  artigo  33  sera
organizado e  mantido  pela  Funda€ao  Pr6-Lar,  a  conta  do  FHIS,  e contera:

I   -   os   nomes   dos   beneficiarios   finais   dos   projetos
habitacionais  de  interesse  social,  identificando  o  projeto  em  que  estejam  inclui'dos,  a  localizagao  deste,
o  tipo  de  solugao  habitacional  com  que  foram  contemplados,  o  valor  desta,  e,  se  for  o  caso,  o  tipo  e
valor do subsfdio concedido;

11    -    o    custo   final    de    produgao    de    cada    solu€ao
habitacional,   classificada   por   tipo,   e   seu   grau   de   adimplemento,   bern   como   o   valor   original   das
prestag6es,   das   taxas   de   arrendamento,   dos   alugu6is   ou   das   taxas   de   ocupacao   pagos   pelos
beneficiarios finais,  por empreendimento;

Ill     -     a     condi€ao     s6cio-econ6mica     das     famflias
contempladas em cada  empreendimento habitacional, aferida  pelos respectivos padr6es de consumo;

IV  -outros dados  definidos pelo  regulamento.

Paragrafo  Onico.   Para   implantacao  e   manuteneao
do  cadastro  a  que  se  refere  o  caput  deste  artigo,  o  Munici'pio  manter5  convenio  com  outros  6rgaos
federais,  estaduais e  instituic6es  pdblicas e  privadas  nacionais,  internacionais  e  multilaterais.

CApfTULO IX
Da Estrutura Institucional

Art.    30    A    Poli'tica    Municipal    de    Habita€ao    sera
administrada  pelos seguintes 6rgaos:

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

11  -  Fundacao  Pr6-Lar de Jacarei;
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Art.    31    A16m    das    atribuic6es
diploma  institutivo,  compete  a  Funda€ao  Pr6-Lar de Jacaref :

Interesse Social  -FMHIS;

previsi?,s \Sem    sa`tt`    ,
I,+-.      fir)

;riabti€ap,--ape
I   -   a   gest5o   do   Fundo   Municipal   de

11    -    a    implementacEio    do    Sistema    Municipal    de
Informac5es  Habitacionais -SMIH;

Ill  -  regulamentar  as  operac6es  ativas  do  FMHIS  em
consonancia  com  as diretrizes do  CMHIS;

IV  -  fiscalizar  a  execusao  dos  programas  e  pro].etos
financiados  pelo  FMHIS;

V   -   elaborar   relat6rio   anual   sobre   a   execucao   da
Poll'tica  Municipal  de  Habita¢5o  para  exame  pelo  CMHIS;

CApfTULO X
Disposig6es Finais e Transit6rias

Art.    32    Aquele    que    inserir    ou    fizer    inserir,    no
Cadastro  Municipal  de  Informac6es  de  Natureza  Social,  dado  ou  declara€ao  falsa  ou  diversa  daquela
que  deveria  ter sido  inserida,  com  o  fim  de  alterar a  verdade  sobre  o  fato,  sera  responsabilizado  civil,
penal e administrativamente.

§   1o   Sem   prejuizo   da   sangao   penal,   o   beneficiario
que  usufruir ilicitamente  de qualquer modalidade de subsi'dio  habitacional  ressarcira  ao  poder pdblico os
valores  indevidamente recebidos,  no prazo de trinta  dias,  atualizados segundo a  varia€5o acumulada  do
i ndice   de   Precos   ao   Consumidor  Amplo   (IPCA),   e   de  juros   morat6rios   de   urn   por  cento   ao   mss,
calculados desde a  data do  recebimento do subsidio ate a  da  restituicao.

§   20   Ao   servidor   pdblico   ou    agente   de    unidade
federativa  conveniada  que  concorrer  para  o  ilfcito  previsto  no  caput  deste  artigo,  inserindo  ou  fazendo
inserir    declarac§o    falsa    em    documento    que    deva    produzir    efeito    nos    projetos    e    programas
habitacionais,  aplicar-se-5,  nas condic6es previstas em  regulamento  e  sem  prejulzo  das sang6es  penais
e administrativas cabJveis.

Art.        33        Enquanto        nao        estabelecido        e
regulamentados,  os  indicadores  de  que trata  o  inciso  I  do  artigo  2°,  ser5o  considerados  como  projetos
habitacionais  de   interesse  social   aqueles  destinados  a   familias   com   renda   mensal   de  ate   5   (cinco)
salarios  mi'nimos,

Paragrafo  Onico.  0  valor  da  renda  mensal  de  que
trata  este  artigo  poder5  ser  anualmente  revisto,  em  fun€ao  da  conjuntura  s6cio-econ6mica,  mediante
decreto   do   Poder   Executivo,   observado,   coma   limite   superior,   a   variac5o   do   fndice   de   Precos   ao
Consumidor Ampliado  (IPCA).

Art.     34     Para     a     contratac5o     para     produgao,
amplia€5o,   recuperac5o   e   melhoria   de   habitas6es,   assim   como   para   execuc5o   de   obras   de   infra-
estrutura  e  de  equipamentos  urbanos  ou,  no  caso  de  operag6es  que  utilizem  recursos  pdblicos,  como
crit6rio   de   pr€-qualificac5o   nas   licitac5es,   o   Municfpio   podera   exigir   a   pr€via   apresentac5o,   pelas
empresas  construtoras  ou  pelos  fornecedores  de  materiais  de  construcao,  de  certificado  comprovando
sua  vinculac5o  ao  Programa  Brasileiro  de  Qualidade  e  Produtividade/Habitat  e  o  grau  de  cumprimento
das etapas previstas no mesmo Programa.

Art.   35   0s   contratos   de   compra    e   venda    com
financiamento  e  bern  assim  quaisquer  outros  atos  resultantes  da  aplica€ao  desta  Lei,  mesmo  aqueles
constitutivos  ou  translativos  de  direitos  reais  sabre  im6veis,  poderao  ser  celebrados  por  instrumento
particular,  a  eles  se  atribuindo  o  car5ter de  escritura  pdblica,  para  todos  os fins  de  direito,  nao  se  lhes
aplicando  a  norma  do  artigo  134,11,  do  C6digo  Civil  Brasileiro.

Art.  36  0  CMHIS  e  o  FMHIS  serao  regulamentados
em  ate  180  (cento  e oitenta  dias),  ap6s a  publica€ao  desta  lei.
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Art.   37   Esta   Lei   entra   em   vigor   na   data   de   sua

Prefeitura  Municipal  de Jacaref,  14  de fevereiro de  2008.

MARCO AURELIO DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL

AUTOR  DO  PROJETO:  PREFEITO  MUNICIPAL  MARCO  AURELIO  DE  SOUZA.
AUTORES  DAS  EMENDAS:  VEREADORES  ROSE  GASPAR  E  PROF.  MARINO  FARIA.

Publicado  em:  23/02/2008,  no  Boletim  Municipal  no.  545.

Este  texto  nao  substitui  o  original  publicado  e  arquivado  na  Prefeitura  Municipal  de  Jacarei'.
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