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LEI  

Nº 2713/2020 

 

 

                                                                                          “Dispõe sobre a Constituição do Conselho Municipal 

de Habitação e Regularização Fundiária e institui o 

Fundo Municipal da Habitação com a revogação das 

Leis nº 1842/2007 e 2400/2016 e Alteração da Lei nº 

2512/2017, em seus Artigos 22, 23, 25 e 26 e Lei nº 

2682/2019 em seu Artigo 4º.”  

 

 

FELIPE AUGUSTO, Prefeito Municipal de São Sebastião, no uso de suas atribuições legais, faz saber 

que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei:  

 

Art. 1º - Fica criado o Conselho Municipal de Habitação e Regularização Fundiária- CMHRF, órgão de 

caráter consultivo, deliberativo, permanente, paritário com a finalidade de, em conjunto com a sociedade, 

garantir a implementação, execução e acompanhamento da política da Habitação e Regularização Fundiária no 

Município, além de gerir o Fundo Municipal de Habitação e o Fundo Municipal de Regularização Fundiária 

Sustentável do Município de São Sebastião.  

 

Art. 2º - O CMHRF é órgão integrante do Poder Executivo Municipal, vinculado à Secretaria Municipal 

de Habitação e Regularização Fundiária a quem compete prover o Conselho com instalações, meios de 

comunicação, recursos humanos e materiais. 

 

Art. 3º - O CMHRF terá como princípios norteadores de suas ações: 

 

I - a promoção do direito de todos à moradia digna; 

II - o acesso prioritário da população com renda familiar até 5 (cinco) salários mínimos às políticas 

habitacionais com recursos públicos; 

III - a participação popular nos processos de formulação, execução e fiscalização da Política Municipal 

de Habitação. 

 

Parágrafo único - Compreende-se por digna, para fins de aplicação da Política Municipal de Habitação, 

a moradia que atenda aos padrões mínimos de habitabilidade, com infraestrutura e saneamento ambiental, 

mobilidade e transporte coletivo, equipamentos e serviços urbanos e sociais. 
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Art. 4º - Constituem diretrizes do CMHRF: 

 

I - A integração dos assentamentos precários ao tecido urbano, por meio de programas de 

regularização fundiária, urbanística e jurídica. 

II - A articulação da política habitacional às demais políticas sociais, ambientais e econômicas; 

III - A integração da política habitacional à política de desenvolvimento urbano e ao Plano Diretor; 

IV – O apoio à implantação dos instrumentos urbanos previstos no Estatuto da Cidade (Lei Federal n.º 

Lei 10257/2001), atendendo ao princípio constitucional da função social da cidade e da propriedade. 

 

Art. 5º - O Conselho Municipal de Habitação e Regularização Fundiária será presidido pelo Secretário 

Municipal de Habitação e Regularização Fundiária membro nato, com direito a voto e exercendo o voto de 

qualidade quando do eventual empate nas deliberações e composto por dez membros titulares, dos quais 50% 

(cinquenta por cento) serão indicados pelo Poder Público Municipal, e 50% (cinquenta por cento) eleitos pela 

sociedade civil ficando a composição discriminada na forma abaixo: 

 

I - Cinco representantes do Poder Público, a saber:  

a) Um da Secretaria de Habitação e Regularização Fundiária; 

b) Um da Secretaria de Obras; 

c) Um da Secretaria de Urbanismo; 

d) Um da Secretaria de Meio Ambiente; 

e) Um da Secretaria de Assuntos Jurídicos. 

 

II - Cinco representantes da Sociedade Civil, a saber: 

a) Dois representantes de associação de classe ou profissionais; 

b) Dois representantes de associação de bairro, sendo um da costa norte e um da costa sul; 

c) Um representante do segmento empresarial. 

 

§ 1º - Cada conselheiro titular terá um suplente oriundo da mesma categoria representativa. 

 

§ 2° - Os representantes das instituições das alíneas “a” e “b”, do inciso II deste artigo devem ser de 

instituições distintas. 

 

Art. 6º - Os conselheiros titulares e suplentes do CMHRF serão nomeados por Decreto do Chefe do 

Poder Executivo. 
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Parágrafo único - Os representantes do Poder Público Municipal serão indicados pelo Secretario 

Municipal de sua respectiva pasta. 

 

Art. 7º - O mandato dos conselheiros no CMHRF será de 02 (dois) anos. 

 

Parágrafo único - À recondução dos conselheiros representantes da sociedade civil pode se dar 

somente por mais um mandato consecutivo, desde que referendada pelo segmento e entidade que representa.  

 

Art. 8º - As atividades dos conselheiros do CMHRF reger-se-ão pelas seguintes disposições: 

 

I - Cada conselheiro terá direito à voz e a voto na análise e votação de todas as matérias submetidas ao 

colegiado; 

II - O exercício da função de conselheiro será considerado serviço público relevante e não remunerado; 

III - O conselheiro poderá ser substituído antes do término do mandato mediante solicitação 

fundamentada do Secretário Municipal ou da entidade que o indicou. 

IV - Cumpre ao conselheiro o exercício de suas atribuições até a designação de seu substituto. 

 

Art. 9º - O CMHRF irá elaborar seu Regimento Interno, que será regulamentado por Decreto do Chefe 

do Poder Executivo.   

 

Art. 10 - O CMHRF se reunirá em sessões plenárias ordinárias mensais e em sessões extraordinárias, 

conforme dispuser o Regimento Interno. 

 

Art. 11 - Todas as sessões do CMHRF serão públicas e precedidas de ampla divulgação. 

 

Parágrafo único - As pessoas físicas e jurídicas que participarem como convidadas das reuniões deste 

Conselho têm somente direito à voz. 

 

Art. 12 - Fica criado o FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO destinado a propiciar apoio político, 

técnico e suporte financeiro à implementação de programas de habitação voltados à população de baixa renda. 

 

Parágrafo único - Não poderão ser beneficiários de programas desenvolvidos os que sejam 

proprietários, proeminentes compradores, cessionários e proeminentes cessionários dos direitos de aquisição 

ou detentores do regular domínio útil de outro imóvel de uso residencial no Município. 
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Art. 13 - Constituirão receitas do Fundo Municipal de Habitação: 

 

I - Dotações orçamentárias próprias; 

II - Recebimentos de prestações decorrentes de financiamentos de programas habitacionais; 

III - Doações, auxílios e contribuições de terceiros, pessoas físicas, empresas, organismos 

governamentais e não governamentais; 

IV - Recursos financeiros oriundos dos Governos Federais e Estaduais e de outros órgãos públicos, 

recebidos diretamente ou por meio de convênios; 

V - Recursos financeiros oriundos de organismos internacionais de cooperação, recebidos diretamente 

ou por meio de convênios; 

VI - Aporte de capital decorrente da realização de operações de crédito em instituições financeiras 

oficiais; 

VII - Rendas provenientes da aplicação de recursos no mercado de capitais; 

VIII - Produto da arrecadação de ações tributáveis ou penalizáveis que guardem relação com o 

desenvolvimento urbano; 

IX - Recursos provenientes da aplicação da outorga onerosa do direito de construir; 

X - Outras receitas provenientes de fontes aqui não explícitas, a exceção de impostos; 

XI - Recursos advindos da venda de todo e qualquer bem que tenha sido destinado à formação do 

fundo; 

XII - 2,5% (dois e meio por cento) do total de recursos auferidos a título de emolumentos relativos à 

aprovação de plantas, concessão de habite-se, requerimento de cancelamento de autos de multas e 

requerimentos de certidões pertinentes a construções. 

 

Art. 14 - O Fundo Municipal de Habitação será gerido pelo Conselho Municipal de Habitação e 

Regularização Fundiária cuja finalidade é a de administrar o saldo financeiro do Fundo Municipal de Habitação, 

apurado em balanço ao final de cada exercício. 

 

Art. 15 - Compete a este Conselho estabelecer as diretrizes, prioridades e programas de alocação dos 

recursos do Fundo, em conformidade com a Política Pública de Regularização Fundiária Municipal obedecidas 

as diretrizes Federais e Estaduais. 

 

Art. 16 - A gestão financeira dos recursos do FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO será realizada pela 

Secretaria da Fazenda, sob a orientação da Secretaria Municipal de Habitação e Regularização Fundiária. 

 

Art. 17 - Todos os recursos destinados ao FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO deverão ser 

contabilizados como receita orçamentária Municipal e, a ele alocados, através de dotações consignadas na 
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Lei Orçamentária ou de créditos adicionais, obedecendo a sua aplicação as normas gerais da legislação 

incidente. 

Art. 18 - O FMH será administrado por um Comitê Gestor, composto por 04 (quatro) membros, de 

forma paritária, a serem escolhidos pelo pleno do CMHRF, acrescida do presidente, que será 

obrigatoriamente o Secretário Municipal de Habitação e Regularização Fundiária. 

 

Paragrafo único. Os membros do Comitê a que se refere o caput deste artigo não receberão 

qualquer espécie de remuneração e/ou gratificação. 

 

Art. 19 - Compete ao Comitê Gestor do FMH: 

 

I - administrar e promover o desenvolvimento e o cumprimento das finalidades do FMH; 

II - receber os adiantamentos das dotações orçamentárias, que forem destinadas ao Fundo; 

III -  administrar e fiscalizar a arrecadação da receita e o recolhimento ao Fundo; 

IV - opinar, quanto ao mérito, na aceitação de doação, legados, subvenções e contribuições de 

qualquer natureza, que tenha destinação especial ou condicional; 

V - examinar e aprovar as prestações de contas do Presidente do Conselho; 

VII - elaborar o seu regimento interno.  

   

Art. 20 - O FMH tem vigência por prazo indeterminado.   

 

Art. 21 - Os recursos do Fundo Municipal de Habitação - FMH, em consonância com as diretrizes e 

normas do Conselho Municipal de Habitação e Regularização Fundiária serão aplicados em:  

 

I - Construção de moradia; 

II - Produção de lotes urbanizados; 

III - Urbanização de assentamentos irregulares; 

IV - Melhoria de unidades habitacionais; 

V - Construção e reforma de equipamentos comunitários e institucionais, vinculados a projetos 

habitacionais; 

VI - Regularização fundiária; 

VII - Aquisição de imóveis para locação social; 

VIII - Serviços de assistência técnica e jurídica para implementação de programas habitacionais; 

IX - Serviços de apoio à organização comunitária em programas habitacionais e de saneamento básico; 

X - Complementação de infraestrutura em loteamentos deficientes destes serviços com a finalidade de 

regulariza-los; 
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XI - Revitalização de áreas degradadas para uso habitacional; 

XII - Ações em habitações coletivas de aluguel; 

XIII - Projetos experimentais de aprimoramento de tecnologia na área habitacional, bem como seu 

saneamento; 

XIV - Manutenção dos sistemas de drenagem; 

XV - Quaisquer outras ações de interesse social aprovadas pelo Conselho, vinculadas aos programas 

de habitação. 

 

Parágrafo único - As receitas descritas neste artigo serão depositadas obrigatoriamente em conta 

especial a ser aberta e mantida em agência de estabelecimento bancário oficial. 

 

Art. 22 - Altera o artigo 22 da Lei n° 2.512, de 01 de novembro de 2017, que passa a vigorar com a 

seguinte redação: 

 

“Art. 22- O órgão gestor dos recursos do FMREURB estará afeto ao órgão da Administração Pública 

responsável pela formulação, execução e fomento da política de regularização fundiária do Município, 

em conjunto com o Conselho Municipal de Habitação e Regularização Fundiária.”  

 

Art. 23 - Altera o artigo 23 da Lei nº 2.512, de 01 de novembro de 2017, que passa a vigorar com a 

seguinte redação: 

 

“Art. 23 - Os recursos destinados ao FMREURB serão depositados em conta específica para tal 

finalidade, em estabelecimento oficial de crédito, e serão movimentados sob a deliberação do 

Conselho Municipal de Habitação e Regularização Fundiária.”  

 

Art. 24 - Altera o artigo 25 da Lei nº 2.512, de 01 de novembro de 2017, que passa a vigorar com a 

seguinte redação: 

 

“Art. 25 - Compete ao Conselho Municipal de Habitação e Regularização Fundiária conjuntamente com 

a Secretaria de Habitação e Regularização Fundiária, fixar as diretrizes na aplicação das receitas oriundas do 

FMREURB, as quais somente poderão ser destinadas ao pagamento de serviços, equipamentos, e 

eventualmente às obras integrantes dos projetos de regularização fundiária sustentável e de interesse social do 

Município de São Sebastião.” 

 

Art. 25 -  Altera o artigo 26 da Lei nº 2.512, de 01 de novembro de 2017, que passa a vigorar com a 

seguinte redação: 
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“Art. 26 – A gestão contábil dos recursos será realizada pela Secretaria da Fazenda, sendo que a 

prestação de contas será submetida à aprovação deste Conselho Municipal de Habitação e Regularização 

Fundiária, em conformidade com as regras estabelecidas pelo TCE – Tribunal de Contas do Estado.” 

 

Art. 26 - Altera o inciso “V” do artigo 4º da Lei n° 2.682 de 2019, passando a vigorar com a seguinte 

redação: 

“... 

 V – Secretaria de Urbanismo. (NR)” 

 

Art. 27 - Deve ser elaborado o Regimento Interno do CMHRF no prazo de 90 (noventa) dias, a contar 

da publicação do decreto de nomeação dos representantes do Conselho pelo Chefe do Poder Executivo.  

 

Art. 28 - A Secretaria Municipal de Habitação e Regularização Fundiária irá prestar o apoio 

administrativo necessário ao funcionamento do CMHRF.  

 

Art. 29 - As despesas com a execução desta Lei correrão por conta de dotação orçamentária própria.   

 

Art. 30 - Esta Lei poderá ser regulamentada por Decreto do Chefe do Poder Executivo. 

 

Art. 31 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário, 

em especial as Leis Municipais nº 1842/2007 e 2400/2016 e alterando os Artigos 22, 23, 25 e 26 da Lei nº 

2512/2017 e Artigo 4º da Lei nº 2682/2019.  

 

 

São Sebastião, 09 de julho de 2020. 

 

 

FELIPE AUGUSTO 

Prefeito 

 


