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LEI Nº 232/2016 DE 08 DE ABRIL DE 2016 

 
                  SÚMULA: Institui a Política Municipal de Habitação por Interesse Social 
                                  do  Município  de  Cruzeiro do Sul - Estado do Paraná - e  dá 
                                  outras providências. 
 
 

   A CÂMARA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO SUL – ESTADO DO 
PARANÁ – APROVOU EU, ADEMIR MULON, PREFEITO MUNICIPAL, 
SANCIONO A SEGUINTE LEI.  

 

    I – DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

Art. 1º - Fica instituída a Política Local de Habitação de Interesse Social 

- PLHIS com o objetivo de:  
 

I - Garantir o direito à moradia digna; 

  II - Garantir o direito à moradia, aos serviços públicos de 

qualidade e à habitabilidade;  

  III - Garantir o direito à mobilidade urbana, tencionando facilitar 

o transporte e a circulação de pessoas e bens no município; 

  IV - Fomentar e desenvolver a oferta de habitações e melhorias 

habitacionais, diversificando as modalidades de acesso à moradia, conforme 

demanda, independendo a classe e renda da população, tendo como prioridade a 

população de menor renda;  

  V - Garantir a inclusão sócio-urbana das áreas ocupadas 

irregularmente e dos assentamentos precários à malha urbana formais por 

intermédio da oferta de áreas, urbanização e regularização fundiária;  

  VI - Instituir, capacitar e qualificar as condições institucionais e 

administrativas do município, garantindo e concretizando o bom emprego das 

políticas públicas, urbana e habitacional;  

  VII - Promover e capacitar à participação dos segmentos sociais à 

gestão da política de habitação de interesse social; 
  

§ 1º - Considera-se habitação de interesse social, aquela destinada a 

atender à população com renda familiar mensal de até três (03) salários mínimos.  
 

§ 2º - Para fins de assegurar o pleno respeito e proteção do direito à 

moradia, as autoridades e os gestores da PLHIS devem adotar medidas e ações 

voltadas nos seguintes eixos estratégicos:  

a) Habitação de Interesse Social;  

b) Gestão Administrativa;  

c) Espaço Urbano e Meio Ambiente;  

d) Geração e emprego e renda; e  

e) Inclusão social e combate à pobreza. 
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Art. 2º - No desenvolvimento e consecução do PLHIS deverão ser 

observados os seguintes princípios:  
 

  I - A função social da cidade e da propriedade, conforme o Art. 

182 da Constituição Federal de 1988, regulamentado pelo Estatuto da Cidade e Plano 

Diretor do Município de Cruzeiro do Sul;  

  II - O direito e a garantia à moradia digna, ao solo urbanizado, ao 

solo regularizado e à inclusão social;  
  III - O direito à sustentabilidade ambiental, preservando e 

respeitando as áreas e os bens ambientais, com vistas a garantir qualidade de vida 

para o presente e futuras gerações;  
  IV - A gestão participativa e democrática da política habitacional, 

através da transparência das decisões administrativas e a incorporação e 

participação direta dos diversos segmentos da sociedade civil;  
  V - A compatibilidade e uniformidade da política habitacional 

municipal com as políticas habitacional federal e estadual, integrando e respeitando 

o desenvolvimento urbano, o ambiente sustentável, a mobilidade e acessibilidade 

urbana;  
  VI - O reconhecimento de demandas específicas e distintas 

relacionadas à população portadora de necessidades especiais, aos idosos, à criança 

e ao adolescente, às desigualdades de gênero, promovendo ações diferenciadas, 

adequando e integrando as necessidades específicas dessas demandas às políticas 

sociais e urbanas.  
 

   PARÁGRAFO ÚNICO - A observância da função social da propriedade 

urbana visa garantir o direito à habitação, equipamentos serviços e infra-estrutura 

urbana, mobilidade urbana e a proteção dos recursos naturais e da paisagem 

urbana.  

 

II – DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÂO 
 

Art. 3º - Fica mantido o Fundo Municipal de Habitação de Interesse 

Social – FMHIS, criado pela Lei Municipal nº 024/2009, de 07 de julho de 2009, de 

natureza contábil, com vigência ilimitada, com objetivo de centralizar e gerenciar 

recursos orçamentários para os programas estruturados no âmbito do PLHIS 

destinados a implementar políticas habitacionais direcionadas à população de menor 

renda.  
 

Art. 4º O FHIS 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 FHIS;  

  IIII – recursos provenientes de empréstimos externos e internos 

para programas de habitação; 
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  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 FHIS; e  

  VI – outros recursos que lhe vierem a ser destinados. 

 
III  - DO CONSELHO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO 

 
Art. 5º Fica Criado o conselho Municipal de Habitação, que  tem a 

finalidade de assegurar a participação da comunidade na elaboração e 

implementação de programas da área social no tocante à habitação e 

desenvolvimento urbano, além de estabelecer critérios para o Fundo Municipal de 

Habitação. 
 

Art. 6º Ao Conselho Municipal de Habitação compete: 
 

  I - Estabelecer diretrizes e critérios de alocação dos recursos do 

FMHIS, observado o disposto nesta Lei, a Política e o Plano Local de Habitação de 

Interesse Social, estabelecidos pela Secretaria de Habitação e regularização 

Fundiária e as diretrizes do Conselho de Habitação; 

  II - Aprovar orçamentos e planos de aplicação e metas anuais e 

plurianuais dos recursos do FMHIS; 

  III - Deliberar sobre as contas do FMHIS; 

  IV - Dirimir dúvidas quanto à aplicação das normas 

regulamentares, aplicáveis ao FMHIS, nas matérias de sua competência; 

  V - Elaborar seu regimento interno. 

 
Art. 7º Ao Conselho Municipal de Habitação será atribuído a função de: 

 

  I - Acompanhar o processo de formulação, implementação, 

monitoramento e avaliação da Política e do Plano Local de Habitação de Interesse 

Social; 

  II - Aprovar o Plano Local de Habitação de Interesse Social, a ser 

proposto pelo Departamento Municipal de Assistência Social, fixar as diretrizes, 

estratégias e instrumentos, bem como as prioridades para o seu cumprimento; 

  III - Estabelecer os critérios para o credenciamento e habilitação 

das entidades e órgãos operadores no âmbito do Sistema Local de Habitação de 

Interesse Social - SMHIS; 

  IV - Promover gestões visando a assegurar e priorizar recursos 

para habitação no orçamento municipal; 

  V - Promover e estimular a articulação intra e intergovernamental 

da política habitacional com as políticas urbana, ambiental, social e econômica; 

  VI - Estimular a participação e o controle social na implementação 

dos programas, projetos e ações habitacionais; 
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  VII - Promover 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, das áreas objeto de 

intervenção, dos números e valores dos benefícios e dos financiamentos concedidos, 

de modo a permitir o acompanhamento e fiscalização pela sociedade das ações 

desenvolvidas; 

  VIII - Promover audiências públicas e consultas públicas, 

representativas dos segmentos sociais existentes, para debater e avaliar critérios de 

alocação de recursos e programas habitacionais, assim como resultados de avaliação 

parcial de produtos, processos e impactos; 
 

Art. 8º - Nos programas habitacionais executados em conjunto com a 

União ou por delegação desta vinculados ao Sistema Nacional de Habitação de 

Interesse Social, assim como nos casos de utilização de recursos financeiros 

federais, competirá, ainda, ao Conselho Municipal de Habitação: 
 

  I. Definir as áreas prioritárias para as alocações, no Município, 

dos recursos oriundos do FGTS ou de outras fontes federais de financiamento; 

  II. Aprovar o plano de aplicação dos recursos oriundos do 

Governo Federal, ou repassados por meio de convênios internacionais e consignados 

na Secretaria Municipal de Habitação e Regularização Fundiária – SMH; 

  III. Verificar o enquadramento dos pleitos de financiamento de 

projetos nos pré-requisitos dos programas; 
 

Art. 9º. O Conselho Municipal de habitação será constituído de 8  

(doze) membros, um titular e respectivo suplente, a seguir especificados: 
 

  I - Dois representantes do Poder Executivo;  

  II - Um representante do Poder Legislativo; 

  III - Um representante do Departamento de Assistencial 

  IV - Um representante da Sociedade de Engenharia e Arquitetura 

de Cruzeiro do Sul; 

  V -Um representante de Associação de Moradores do Município de 

Cruzeiro do Sul; 

  VI - Um representante da Sociedade Civil Organizada; 

  VIII - Um representante das Entidades Religiosas  
 

§ 1º - As entidades terão o prazo de 30 dias contados do recebimento 

do oficio de indicação, para apresentação dos representantes, titular e respectivo 

suplente. 

§ 2º - O mandato dos Conselheiros será pelo período de 02 (dois) anos, 

sendo permitida uma recondução. 
 

§ 3º - A designação dos membros do Conselho será feita por ato do 

Senhor Prefeito Municipal. 
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§ 4º O mandato dos membros do Conselho será exercido 

gratuitamente, ficando expressamente vedada a concessão de qualquer tipo de 

remuneração, vantagem ou benefício de natureza pecuniária. 
 

§ 5º - As decisões do Conselho serão tomadas com a presença da 

maioria absoluta de seus membros. 
 

Art. 10 - O Conselho Municipal de Habitação se reunirá, conforme 

calendário a ser fixado pelo próprio Conselho. 
 

Art. 11 - O Conselho Municipal de Habitação será presidido pelo Diretor 

do Departamento de Assistência Social, sendo o Vice-Presidente eleito na primeira 

reunião de cada gestão, que tomará posse no mesmo ato, cabendo ao Presidente o 

voto de desempate. 
 

Art. 12 - A convocação para as reuniões será feita por escrito com 

antecedência mínima de 03 (três) dias para as reuniões ordinárias e 24 (vinte e 

quatro) horas para as extraordinárias. 
 

Art. 13 - O Conselho terá um Regimento Interno que regerá o 

funcionamento das reuniões e disporá sobre as justificativas de faltas e substituição 

de entidades. 
 

Art. 14 - O Conselho poderá solicitar a colaboração do Poder Executivo 

Municipal para o assessoramento de suas reuniões, podendo utilizar os serviços infra 

estruturais das unidades administrativas do Poder Executivo que julgar necessário 

em benefício de seu pleno funcionamento. 
 

Art. 15 - Esta lei entrará em vigor a partir de sua publicação, ficando 

revogadas as disposições em contrário. 

 
 

  PAÇO MUNICIPAL PREFEITO JORGE DUARTE CANTELE, EM 08 DE 
ABRIL DE 2016. 
 

Ademir Mulon 
       - PREFEITO MUNICIPAL - 
 


