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LEI Nº 850, de 02 de setembro de 2003
Cria o Fundo Municipal de Habitação
providências.

- FMH, e dá outras

Faço saber que a Câmara de Vereadores do Município de São João, Estado do Paraná, aprovou e eu,
Dirceu Mezzaroba, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei:
CAPÍTULO I
Do Fundo Municipal de Habitação – FMH
Art. 1º Fica criado o Fundo Municipal de Habitação do Município de São João - FMH, com o
objetivo de viabilizar recursos financeiros para implementação da política municipal de habitação.
Art. 2º Constituirão recursos do Fundo Municipal de Habitação - FMH:
I
- dotações consignadas no Orçamento do Município e aquelas provenientes de
convênios de repasses de recursos federais ou estaduais e de contratos de empréstimos ou
financiamentos, quando previamente autorizados por lei específica;
II

- resultados das aplicações financeiras realizadas com recursos do FMH;

III
- recursos provenientes do recebimento de prestações decorrentes de empréstimos
concedidos, arrendamentos e locações por parte dos beneficiados pelos programas e projetos
desenvolvidos com recursos do FMH, inclusive multas, juros e acréscimos legais, quando devidos
nas respectivas operações;
IV
- contribuições e doações de pessoas físicas ou jurídicas, de direito público ou
privado, bem como de organismos nacionais ou internacionais;
V
- receitas advindas da alienação de todo e qualquer bem móvel ou imóvel que tenha
sido destinado ao FMH;
VI

- outros que lhe vierem ser destinados
CAPÍTULO II
Das Aplicações dos Recursos do FMH

Art. 3º as aplicações dos recursos do FMH serão destinadas a ações que contemplem:
I
- aquisição, construção, conclusão e melhoria de unidades habitacionais em áreas
urbanas e rurais;
II

- produção de lotes urbanizados para fins habitacionais;

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO
______________ ESTADO DO PARANÁ ________________
CNPJ 76.995.422/0001-06
Av. XV de Novembro, 160, Centro – CEP: 85570-000 – Fone: 46 3533-8300
e-mail: pref_saojoao@sudonet.com.br

III
- urbanização, regularização fundiária e urbanística de áreas ocupadas por população,
caracterizada como de interesse social;
IV
- implantação de saneamento básico, infra-estrutura urbana e equipamentos urbanos
complementares aos programas e projetos habitacionais;
V

- aquisição de materiais para construção e reforma de moradia;

VI
- intervenção em áreas encortiçadas e/ou áreas deterioradas, recuperando ou
produzindo imóveis para fins habitacionais de interesse social;
VII

- outras ações que venham ser aprovadas pelo CMH.

Art. 4º Os bens produzidos com os recursos do FMH serão repassados às famílias
beneficiárias mediante financiamento, locação social, arrendamento residencial com ou sem opção
de compra e direito de uso.
§ 1º As decisões do Conselho Municipal relativas à distribuição e alocação de recursos do
FMH deverão observar condições que garantam o retorno dos recursos.
§ 2º O CMH estabelecerá o índice de correção segundo o qual os contratos serão firmados
com os beneficiários.
§ 3º A aplicação de recursos, quando provenientes de convênios de repasses de recursos e/ou
de financiamentos de outras instituições, observarão as respectivas condições de repasses às
famílias beneficiadas.
Art. 5º As disponibilidades financeiras que não estiverem sendo utilizadas nas finalidades
próprias, poderão ser aplicadas no mercado de capitais, objetivando o aumento das receitas do
FMH, cujos resultados a ele reverterão.
Art. 6º Além dos recursos só poderem ser destinados às finalidades do FMH, definidos nos
artigos 3º, 4º e 5º desta Lei, poderão ser utilizados para despesas administrativas necessárias ao
desenvolvimento dos programas, como equipamentos, materiais permanentes, insumos e despesas
necessárias à celebração de contratos, à cobrança de prestações, à manutenção de cadastro e
controle de mutuários e de sistema de cobrança e controle de receitas e despesas.
CAPÍTULO III
Das Condições de Acesso à Moradia
Art. 7º O acesso à moradia deverá ser assegurado aos beneficiários do FMH, garantindo o
atendimento prioritário às famílias de mais baixa renda e adotando políticas de subsídios
implementadas com recursos do FMH, por meio da concessão de financiamento habitacional, de
arrendamento residencial e de outras formas de acesso que não envolvam a transferência de
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propriedade.
Parágrafo único. No atendimento habitacional das famílias de mais baixa renda deverão ser
priorizadas as modalidades de acesso à moradia que não envolvam a transferência imediata de
propriedade, tais como o direito de uso, a locação social, o arrendamento residencial, com ou sem
opção de compra.
Art. 8º O Conselho Municipal de Habitação – CMH - definirá os parâmetros para a
concessão dos subsídios, observada a capacidade de pagamento familiar.
Art. 9º O CMH, na definição das normas básicas para a concessão de subsídios, deverá levar
em consideração as seguintes diretrizes:
I
- os valores dos subsídios, quando possíveis, devem guardar relação inversa com a
capacidade de pagamento das famílias beneficiárias;
II
- identificação dos beneficiários das políticas de subsídios, em cadastro municipal, de
modo a controlar a concessão dos benefícios;
III
- concessão do subsídio como benefício pessoal e intransferível, concedido com a
finalidade de adequar a capacidade de pagamento do(s) beneficiário(s) para o acesso à moradia,
ajustando-a ou ao custo do serviço de moradia, compreendido como retribuição de uso, aluguel,
arrendamento, financiamento ou outra forma de pagamento pelo direito de acesso à habitação;
IV
- suspensão ou revisão do benefício, no caso de alterações nas condições que lhe
deram causa ou inadimplemento contratual voluntário.
Art. 10. Nos financiamentos à pessoa física, o subsídio poderá ser concedido no ato da
contratação ou no encargo mensal.
§ 1º O subsídio concedido no ato da contratação tem como objetivo assegurar a
compatibilidade entre o valor do imóvel, ou seu custo de produção, e a capacidade financeira do
beneficiário;
§ 2º O subsídio, no encargo mensal, poderá compreender a equalização da taxa de juros do
financiamento.
Art. 11. O CMH poderá, face às particularidades das intervenções, estabelecer subsídios
específicos para cada projeto, podendo alcançar até o valor total dos custos dos investimentos.
Art. 12. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
Gabinete do Prefeito do Município de São João, em 02 de setembro de 2003.
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DIRCEU MEZZAROBA
Prefeito Municipal
Registre-se e publique-se
em, 02 de setembro de 2003.

OVILDO PEDROLO
Sec. de Adm. Finanças

