
JOÃO DOMINGOS RODRIGUES DA SILVA, 
Prefeito Municipal de Almirante Tamandaré do Sul, Estado do Rio 
Grande do Sul.  

 
Faço saber que o Legislativo aprovou e eu 

sanciono e promulgo a seguinte lei: 
 

LEI MUNICIPAL N° 510.05, 12 de agosto de 2005. 
 

Cria o Fundo Habitacional Popular 
e dá outras providências. 

 

Art. 1 - É criado o Fundo Habitacional Popular – 
FHP, destinado a financiar habitações para os munícipes de baixa renda, 
bem como auxiliá-los na reforma ou melhoramento delas. 

Parágrafo único. O Município gerenciará o FHP 
ou mediante convênio a órgão oficial do sistema financeiro, a gestão do 
programa de financiamento de que trata esta Lei. 
 

Art. 2º - Para fins desta Lei, entende-se de 
interesse social a habitação destinada à população de baixa renda 
moradora em precárias condições de habitabilidade, áreas de risco e a 
grupo familiares com faixa de renda individual ou conjunta não superior 
a 01(um) salário mínimo mensal nacional, ou valor superior desde que 
previsto e autorizado pelas normas da Caixa Econômica Federal/FGTS. 

 
Art. 3º - Para assegurar a efetividade da política 

instituída por esta Lei, o Poder Executivo poderá empreender as 
seguintes ações: 

I - Implantar projetos de parcelamento de solo; 
II - Construir habitações populares; 
III - Financiar a construção ou reforma de 
habitações populares; 

IV - Financiar a aquisição de materiais de 
construção, para reforma ou ampliação de habitações populares; 

V - Instituir projetos específicos com as seguintes 
finalidades: 



a) Oferta de terrenos urbanizados; 
b) Oferta de terrenos urbanizados e cesta básica 

de materiais; 
c) Oferta de imóveis construídos; 
VI - Construir moradias em regime mutirão; 
VII - Adquirir ou construir imóveis para locação 

social; 
VIII - Complementar a infra-estrutura em 

loteamentos deficientes com a finalidade de regulariza-los; 
IX - Remover e reassentar moradores em ares de 

risco; 
X - Implementar ou complementar os 

equipamentos urbanos de caráter social em ares de habitações populares: 
XI - Promover a regularização fundiária; 
XII - Celebrar convênios, termos de ajuste e 

outros instrumentos com órgãos ou entidades públicas ou privadas para 
aplicação de recursos nas áreas de habitação e saneamento; 

XIII - Quaisquer outras ações pertinentes aos 
objetivos da Política instituída nesta Lei. 

  
 

Art. 4º - Poderão habitar-se nos projetos ou 
programas de que trata esta lei, candidatos interessados que reúnam as 
seguintes condições: 

I - Residência no Município há pelo menos à um 
ano; 

II - Renda familiar não superiora à  01 (um) 
salário mínimo; 

III - Não possuir outro imóvel residencial no 
Município, em nome próprio ou de integrante do grupo familiar; 

IV - Comprometer-se a integrar ao sistema de 
mutirão para construção de moradias, quando for o caso; 

V - Não ter participado de outro programa de 
habitação popular desenvolvido no Município; 

VI - Quando tiver filhos em idade escolar, ter que 
os mesmos, devidamente matriculados em estabelecimento de ensino e 
freqüentando a escola; 

VII - Ser maior de idade; 



VIII - Ser casado ou possuir núcleo familiar 
constituído. 
 

Art. 5º - No ato da inscrição, os candidatos 
deverão apresentar, obrigatoriamente: 

I - prova de identificação; 
II - prova de rendimentos, inclusive de seus filhos 

e seus dependentes quando for o caso; 
III - prova de constituição de grupo familiar; 
IV - prova de residência; 
V - prova de não possuir outro imóvel residencial 

ou de membro do grupo familiar. 
Parágrafo primeiro: A abertura das inscrições 

será procedida de ampla publicação e divulgação em todas as formas 
possíveis, sendo obrigatória em publicação em edital em jornal de 
circulação local, o qual será afixado no mural de publicações do 
executivo. 

Parágrafo segundo: as inscrições serão feitas 
mediante preenchimento de fichas de inscrições, com a apresentação de 
documentos exigidos nos termos do caput deste artigo e declaração de 
que se comprometer a cumprir as obrigações previstas nesta lei. 
 

Art. 6º - A seleção dos candidatos considera 
obrigatoriamente: 

I - Renda familiar até um Salário Mínimo; 
II - Número de filhos e dependentes; 
III - Residência e local de trabalho; 
IV - Não ter sido proprietário de imóvel 

residencial no município nos últimos dois anos. 
Parágrafo único: a conjunção destes fatores 

expressará a necessidade sócio-econômica do inscrito selecionado que 
servirá de base para a sua classificação, excluindo-se o candidato cuja 
renda não estiver nos limites estabelecida nesta Lei.  
 

Art. 7º - A classificação dois inscritos 
selecionados, dar-se-á segundo grau de sócio-econômica a influência dos 
seguintes critérios, considerando-se a para a situação existente no dia da 
inscrição: 



a) situação de emprego do candidato; 
b) idade dos filhos e dependentes; 
c) renda familiar média; 
d) número de filhos ou dependentes; 
e) tempo de serviço do candidato inscrito no atual 

emprego; 
f) exercício de trabalho no município. 

 
 

Art. 8º - O Conselho Municipal de Habitação 
criado através da Lei Municipal nº 304/2004, que selecionará e 
classificará os selecionados inscritos, seguindo as normas contidas nesta 
Lei. 

 
Art. 9º - Encerradas as inscrições e realizado o 

procedimento seletivo e de classificação, divulgar-se-á por edital 
publicado na imprensa local e afixado na sede da Prefeitura a relação dos 
candidatos classificados até o número correspondente de unidades (lotes 
urbanizados ou construídos) oferecidos, ou de acordo com o objeto do 
chamamento, figurando os demais como suplentes. 

Parágrafo primeiro: Os classificados para 
obtenção das unidades habitacionais, quando for o caso, serão 
convocados nominal e pessoalmente, para o início das obras e definição 
de sua participação no sistema de mutirão em apoio aos trabalhos 
desenvolvidos pelo Município. 

Parágrafo segundo: Na hipótese do § 1 deste 
artigo, os candidatos que não comparecerem no prazo estabelecido, 
serão excluídos, convocando-se os suplentes. 
 

Art. 10 - Os lotes as unidades habitacionais que 
integrarem os planos de que trata esta Lei serão transferidos aos 
adquirentes mediante contrato de compra e venda concessão de direito 
real de uso e a escritura somente será outorgada quando da quitação do 
presente imóvel contrato de obedecidas as seguintes condições: 

I - O terreno será utilizado exclusivamente para a 
construção de moradia do adquirente e sua família; 

II - A transferência será realizada a título oneroso 
pelo preço de avaliação no mês do contrato; 



III - O prazo para pagamento será de no mínimo 
05 (cinco) à 10 (dez) anos, com reajuste anual pela variação do IGPM(ou 
outro índice que reflita a variação do poder aquisitivo da moeda, mais 
juros de 6,0%(seis por cento) ao ano; 

IV - Fica, vedado ao adquirente do imóvel cedê-lo 
transferi-lo, locá-lo ou de qual quer forma atribuir o seu uso a terceiros, 
sob pena de resolução do contrato, salvo no caso de sucessão causa 
mortis; 

V - O bem imóvel ficará sujeito às cláusulas de 
inalienabilidade e empenhorabi1idade; 

VI - No atraso no pagamento das prestações por 
mais de 03 (três) meses, salvo por motivo de força maior reconhecido 
pelo Conselho Municipal de Habitação e Saneamento, autorizará a 
execução do contrato, mediante notificação prévia com prazo de 30 
(trinta) dias. 

Parágrafo único: O valor da prestação mensal 
não poderá exceder a 30%(trinta por cento), do salário base do mutuário. 

 
Art. 11 - Nenhum candidato poderá adquirir mais 

de um lote ou imóvel urbanizado ou ainda qualquer benefício concedido 
a este título.  

 
Art. 12 - O município fornecerá gratuitamente, o 

projeto aprovado das habitações que deverá conter, obrigatoriamente: 
Instalações sanitárias, hidráulica, elétrica, obrigando-se o adquirente a 
obedecer ao projeto aprovado. 

 
Art. 13 - Os recursos do FMH, em consonância 

com as normas e diretrizes do Conselho Municipal de Habitação, serão 
aplicados conforme prevê o art. 3º e seus incisos da Lei Municipal nº 
304.2004, que cria o Conselho Municipal. 
 

Art. 14 - Constituirão receita do FMH, as contidas 
no art. 4º e seus incisos da Lei Municipal nº 304.2004, que cria o Conselho 
Municipal. 

 
Art. 15 - A Secretaria Municipal da Fazenda, 

manterá os controles contábeis e financeiros da movimentação dos 



recursos do FMH nos termos da Lei Federal nº 4320/1964, e fará a 
tomada de contas dos recursos aplicados. 
 

Art. 16 - Fica ainda o Poder Executivo autorizado 
a baixar regulamento se necessário, a fim de regular alguma norma não 
contida nesta Lei, ou ainda que vise a implementação do projeto. 

 
Art. 17 - Aplica-se ainda subsidiariamente as 

normas contidas na Lei Municipal nº 304.2004, que cria o Conselho 
Municipal de Habitação. 

 
 
Art. 18 - Esta Lei entra em vigor na data de sua 

publicação. 
 
 
     Gabinete do Prefeito, 12 de agosto de 2.005. 
  
 
 
 
                                  João Domingos R. da Silva 
              Prefeito Municipal 
Registre-se e Publique-se no Painel de 
 Publicações da Prefeitura Municipal: 
 
         Rita de Cássia de Oliveira 
    Assessora Especial de Gabinete 


