
P. 47.969/07 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAUH.U 

ESTADO DE SÃO PAULO 

LEI Nº 6.575, DE l7 DE OllTUB.RO DE 2.014 
F.stabelece a Polftica Municipal de Habitação, 
cria o Conselho Municipal de Habitação, o 
Fundo Municipal de Habitação e o Grupo 
Gestor do Fundo Municipal de Habitação do 
Municfpio de Bauru. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE BAURU, nos termos do art. S 1 da Lei Orgânica do Municfpio de Bauru, faz saber que a 
Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei: 

Art. l º 

Parágrafo único. 

Art. 2° 

Arl. 3° 

§ Iº 

/\ Pofltica Municipal de Habitação tem por finalidade orientnr as ações da /\dministraçao Pública compartilhadas com as 
do setor privado. expressando a interaç!lo com a sociedad~ civil organizada, de modo n nssegurar às familias , 
csp~cialmente as de baixa renda, o acesso, de forma gradativa, à habitaçilo. 

/\ implcmentaçllo da PMH atendcrâ ao disposto na Lei Orgânica do Município, no Estatuto das Cidades, nas legislações 
pertinentes cm vigor e nos dispositivos desta lei . 

A PMH obedecerá às seguintes diretrizes gerais: 

J - promover o acesso à terra e à moradia digna aos habitantes da cidade, com a melhmia das condições de 
habitabilidade, de preservação ambiental, saneamento bâsico e de qualificação dos espaços urbanos, avanç:uido 
na construção da cidadania e priorizando as fam( lias de baixa renda; 

li -· assegurar políticas fundiárias que garantam o cumprimento da função social da terra urbana; 

Ili - promover processos democráticos na fomrnlação, implementação e no controle dos recursos da política 
habitacional. estabelecendo canais permanentes de participação das comunidades e da sociedade organizada; 

IV - utilizar processos tecnológicos que garantam a melhoria da qualidade e a redução dos custos da produção 
habitacional e da construção civil em geral ; 

V - assegurar a vinculaç.ão da PMH com as demais politicas públicas, com ênfase às sociais, aos espaços de lazer, de 
geração de emprego e renda, de educação ambiental e de desenvolvimento urbano, valorizando os bairros e as 
regiões urbanas da cidade; 

VI - estimular a participação da iniciativa privada na promoção e na execução dos projetos compatfveis com as 
diretrizes e os objetivos da PMH. 

Os programas e os projetos habitacionais de interesse social poderão contemph1r. entre outras. as seguintes modal idades: 

1 - produção de loteamentos, lotes urbanizados, unidades e conjuntos habitacionais destinados às habitações de 
interesse social: 

li - revitalização e/ou requalificação das áreas degradadas, com a recuperação ou a melhoria das habitaçôes nelas 
existentes; 

Ili - regularização fundiãria e urbanfstica dos loteamentos, das ocupações irregulares e das respectivas unidades 
habitacionais: 

IV - oferecimento das condições de habitabilidade às moradias já existentes, cm termos de salubridade, de segurança. 
de oferta e acesso à infraestrutura. aos serviços, equipamentos urbanos e locais de trabalho: 

V - financiamento individual para: 

a) a aquisição de lote urbanizado; 
b) u aquisição de materiais de construção destinados à conclusão, rccupcraçllo. ampliação ou melhoria de 

habitações; 
c) a construção de habitação cm lote próprio ou que possa ser utili7.ado mediante quaisquer das formas de 

acesso à moradia previstas em lei. 

VI - assistência têcnica e social às familias moradoras das áreas de risco, visando diagnosticar, prevenir, controlar e 
eliminar situuçõcs de risco, estruturando e revitalizando estas áreas; 

VII - concessilo de aluguel social e arrendamento: 

As modalidades acima elencadas serão objeto de interação intrainstitucional, ressalvadas as compctC:ncias de cada área. 
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Ref. Lei nº 6.575/14 

§ 2º 

Art. 4° 

Art. 5° 

Arl. 6° 

Art. 7° 

* ,. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Os programas e projetos de habitação de interesse social poderão ser executados diretamente pelo Município, em parcerias 
ou convênios com órgãos do Estado, da União, com entidades públicas ou privadas. com a finalidade de organizar, de 
forma dcmocrâtica. o acesso da comunidade aos financiamentos públicos e privados, sendo priorizadas as ações cm Zonas 
Especiais de Interesse Social (ZEIS) a serem institufdas. 

São instrumentos da PMH: 

1 - os órgãos da Administração Direta e Indireta; 
li - a Companhia Habitacional de Bauru - COHAB/Bauru; 
Ili -· o Conselho Municipal de Habitação· CMH; 
IV - a Conferência Municipal de Habitação e/ou Conferência do Município; 
V·· o Grupo Gestor do Fundo Municipal de Habitação· GGFMH; 
VI - o Plano Local de Habitação de Interesse Social - PLHIS. 

Fica criado o Conselho Municipal de Habitaç<lo. órgão de caráter deliberativo, com a finalidade de assegurar a 
participaçào comunit<iria na elaboração das diretrizes e na implementação dos programas destinados â habitação popular, 
saneamento, regulari:.mçao fundiária, juntamente com os demais órgllos da Administrnçilo Municipal e gerir recursos do 
Fundo Municipal de 1 labitação. 

Compete ao Conselho Ylunicipal de Habitaçllo: 

1-

11-

Ili . 

IV-

V-

VJ-

Vil-

Vlll -

IX· 

X · 

XI-

XII -

XIII -

propor e aprovar as diretrizes, prioridades. estratégias e os instnamentos da PMH; 

propor e participar da deliberação, junto ao processo de elaboração orçamcntâria. sobre a execução dos projetos 
e programas de urbanização, construção de moradias e de regularizaç.'lo fundiária cm áreas irregulares: 

acompanhar e fiscalizar os recursos do FMH, solicitando. se necessário. o auxflio do órgão da Secretaria de 
1"conomia e Finanças e da Secretaria dos Negócios Jurídicos do Poder Execu1ivo; 

delinir as condições básicas dos subsfdios e financiamentos dos recursos do FMH; 

regulamentar, fiscalizar e acompanhar todas as ações referentes aos subsídios habitacionais; 

aprovar as contas do FMH; 

apreciar as propostas e os projetos de intervenção do governo municipal relativas às ocupações e assentamentos 
de interesse social; 

apreciar as formas de apoio às entidades associativas e cooperativas habitacionais cuja população seja de baixa 
renda. bem como as solicitações de melhorias habitncionais em uutocons truçilo ou ajuda mútua de moradias 
populares; 

constituir grupos técnicos. comissões especiais, temporárias ou permanentes. quando julgar necessário para o 
desempenho de suas funções; 

elaborar seu regimento interno; 

outras competências que lhe sejam atribuídas por seu Regimento Interno: 

a definição de indicadores destinados ao acompanhamento da execução, à avaliação dos programas e projetos 
habitacionais de interesse social, à concessão de subsidies e limites para a transferência do imóvel; 

acompanhar a elaboração, a implemcntaçllo e as revisões do Plano Local de Habitação de Interesse Social. 

O CMH será constituído por representantes do Poder Público e das entidades da Sociedade Civil de Bauru, por titulares e 
seus respectivos suplentes: 

1 • 07 (sele) representantes do Poder Público, sendo cinco do Município, um do Estado e um da União: 

li - 07 (sete) representantes dos movimentos sociais, sendo OS (cinco) representantes das Associações de '\lloradores e 
movimentos ligados às questões habitacionais; 02 (dois) represenrnntcs das Federações não patronais, oriundas 
dos movimentos sociais ligadas às questões habitacionais. 

III - 04 (quatro) representantes das Entidades de Classe e dos Sindicatos ligados l\s questões habitacionais. 

TV - 03 (tr~s) representantes das Instituições de Ensino e Pesquisa ligados às questões habitacionais. 

Na composição e no funcionamento do CMH deverá ser observado o seguinte: 
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Ref. Lei nº 6.575/J 4 

§ 4º 

Art. 8° 

Art. 9• 

Art. JO 

Art. I 1 

Art. 12 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

I - As indicações dos representantes relacionados nos incisos li e Ili deverão ocorrer em plenárias convocadas para 
esse fim ou na Conferência do Município, garantindo a representação por região <lo Município no caso de 
Movimentos Sociais; 

li - O mandato dos representantes do CMH será de 03 (três) anos, permitida a recondução; 

III - a nomeação do CMH se dara mediante decreto do Poder Executivo; 

rv - As decisões serão tomadas por maioria de votos, com o quorum de maioria absoluta para a primeira chamada e, 
trinta minutos após, com os Conselheiros presentes na reunião. 

A recondução será dcfínida pelo CMH através de Resolução; 

A Entidade que não quiser mais fazer parte do CMH dará seu lugar à Entidade Suplente e caso esta seja da mesma 
Entidade a vaga poderá ser preenchida por outra Entidade ligada às questões habitacionais, legalmente constituída e 
ilprovada pelo Plenário do CMH; 

A Diretoria Executiva poderá apresentar ao Plenário em até 30 (trinta) dias, antes <lo término do seu mandato, o pedido de 
recondução: 

Fica criado o Fundo Municipal de Habitação, de natureza contábil, com o objetivo de centralizar ü gerenciar os recursos 
para os programas estruturados no âmbito da PMI-1 no Município. 

Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir crédito especial objetivando a trnnsferência de recursos do Município 
para o FMI 1. ~través de uma atividade orçamentária a ser proposta pelo Executivo c aprovada pelo Legislativo. 

As receitas do FM H serão constituídas por: 

1 - recursos do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social - FADS, de que trata a Lei Federal nº 6. I 68, de 09 de 
dezembro de l.974; 

li - outros fundos ou programas que vierem a ser incorporados na Política Federal e Estadual de Habitação; 

III - dotação do Orçamento Geral da União, Orçamento do Estado e Orçamento do Município, classificados na função 
habitação, saneamento e infraestrutura; 

IV - recursos provenientes de empréstimos externos e internos para programas de habitação, saneamento e 
infraestrutura; 

V - contribuições e doações de pessoas físicas ou jurídicas, entidades e organismos de cooperação nacionais e 
internacionais; 

Vl - receitas operacionais e patrimoniais de operações realizadas com recursos do FMH; 

Vil - receitas advindas do pagamento de prestações por parte de beneficiários dos programas desenvolvidos com 
recursos do próprio FMH; · 

VIII - receitas de co1wênios, acordos e outros ajustes firmados, visando atender aos objetivos do FMH; 

IX - receitas. terrenos e obras advindas das aplicações financeiras previstas em lei: 

X - receitas oriundas das taxas cobradas na aprovação dos empreendimentos imobiliários particulares. 

A.s receitas do FMH serão depositadas obrigatoriamente em conta especial da instituição financeira vinculada e a cargo da 
Secretaria indicada pelo Poder Executivo, que a operacionalizará. 

As aplicações dos recursos do FMH serão destinadas as ações vinculadas aos programas de habitação de interesse social, 
que contemplem: 

1- a aquisiç<lo, construção, conclusão, melhoria, reforma, locação social e o arrendamento de unidades habitacionais 
em áreas urbanas e rurais; 

li - a produção de lotes urbanizados para fins habitacionais: 

Ili - a urbanização, produção de equipamentos comunitários, regularização fündiária e urbanística de itreas 
caracterizadas de interesse social; 

IV - a implantação de saneamento básico, infraestrutura e os equipamentos urbanos complementares aos programas 
habitacionais de interesse social; 
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Ref. Lei nº 6.575/14 

Paragrafa único. 

Art. 13 

Art. 14 

* 1• 

§2º 

§3º 

Art. 15 

Parágrafo único. 

Art. 16 

Art. 17 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BA UH.U 

ESTADO DE SÃO PAULO 

V - a aquisição de materiais para construção, ampliação e reforma de moradias; 

VI - a recuperação ou produção de imóveis em áreas encortiçadas ou deterioradas, centrais ou periféricas, para fins 
habitacionais de interesse social: 

Vil - outros programas e intervenções na forma aprovada pelo GGFMH. 

Será admitida a aquisição de terrenos, vinculada à implantação de projetos habitacionais de interesse social. 

Fica criado o Grupo Gestor do Fundo Municipal de Habitação, órgão de caráter deliberativo, que terá as seguintes 
atribuições: 

1 - a gestao do FMH; 

li - regulumcnw as operações ativas do FMH e administrâ-lo cm consonância com as diretrizes emitidas pelo CMH; 

Ili - fiscalizar n execução dos programas e projetos financiados pelo FMH: 

IV - elHborur re latório anual sobre a execução da PMH para exame do CMH: 

V - submeter à aprovação do CMH as demonstrações semestrais de receita e despesa; 

VI - publ icar anualmente cm Diârio Oficial do Município as demonstrações de receita e despesa. 

O GGF'.\1111 dcvi:râ ser composto por representantes das entidades públicas e privadas, bem como de segmentos da 
sociedade ligados à área de habitação, tendo como garantia o principio dcmocrâtico de escolha de seus representantes e 
assegurada 11 proporçao de Y. (um quarto) das vagas aos representftntes dos movimentos populares. 

Com exceção dos representantes do Poder Público, os demais deverão ser eleitos dentro do CMH e todos deverão ter seus 
suplentes indicados. 

O GGFMH deverâ ter a seguinte composição: 

a) O 1 (um) coordenador: 
b) OI (um) membro da âreajurídica; 
e) O 1 (um) membro da ârea financeira; 
d) 03 (tres) representantes do CMH, sendo 02 (dois) oriundos dos movimentos populares. 

Os representantes do Poder Executivo serão nomeados entre os integrantes do quadro da Prefeitura Municipal. sendo que a 
coordenaçào será exercida pelo Secretario indicado pelo Prefeito Municipal, fic2J1do a cargo da respectiva Secretaria os 
balanços contábeis do FMH. 

O mandato do GGFMH serâ de 02 (dois anos), permitida a recondução. 

A nomeaçao cio GGFMH se dará mediante decreto do Poder Executivo. 

Para viabi lizar a implementação da PMH o FMH terá como objetivo centralizar e gerenciar os recursos financeiros 
destinados aos programas e pr~jetos habitacionais de interesse social e pagar total ou parcialmente o custo do acesso ~ 
moradia. 

Na concessão de subsídios ao financiamento de programas ou projetos habitacionais de interesse social executados com 
recursos do FMH serão observadas as seguintes normas: 

1 - a modalidade e o valor do subsidio serão vinculados à capacidade de pagamento do beneficiário, aferida segundo 
seus padrões de consumo, na forma a ser estabelecida em regulamento; 

li - o subs(dio serâ concedido em forma direta, terá caráter pessoal e temporârio, será absolutamente intr1msferlvel e 
sua concessão limitada a uma única vez, por bcneficiârio; 

III - o subsídio será estabelecido em contrato específico, que conterá, obrigatoriamente, cláusulas que definam as 
hipóteses da respectiva suspensão. bem assim as do posslvcl restabelecimento, cm caráter integral ou parcial; 

IV - o subsídio será revisto, na periodicidade estipulada no contrato, cm função da mudança da capacidade de 
pagamento cio beneficiârio; 

V - para os lins previstos no inciso precedente, o órgão encarregado da concessão do subsidio procederá à atualização 
periódica dos dados relativos ao padrl!o de consumo da famUia bencficiâria. 
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Art. 18 

Art. 19 

Art. 20 

Arl. 2 1 

Art. 22 

Art. 23 

/\rt. 24 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

O Poder Executivo tixarâ em regulamento, baseado em deliberação do CMH os tipos de subsldios a serem utilizados na 
promoçílo do acesso à moradia, as categorias de familias que poderão recebê-los e os critérios a serem observados na 
n:spcctiva conces~ão, suspensão ou restabelecimento, utilizando o parâmetro previsto no art. 17 desta lei. 

Sem prcjulzo da sanção penal, o beneficiàrio que usufruir ilicitamente de qualquer modalidade de subsidio habitacional 
ressarcirá ao l'odcr Público os valores indevidamente recebidos. atualizados segundo a variação acumulada do Índice de 
Pn:ços 110 Consumidor Amplo (IPCA) e acrescidos dos juros moratórios de um por cento ao mês. calculados desde a data 
do rcccbimenlo do subsídio até a da restituição, sendo o recolhimento destes recursos depositados no FMH. 

Para lins de definição do público alvo a ser atendido pelos programas habitacionais, este deverá ser socialmente 
vulncnivel. com parfü11etros legais e outros definidos pelo CMH. 

Enquanto ni\o deliberado e estabelecido pelo CMH e regulamentado pelo Poder Executivo serão consideradas famílias de 
baixa rendn aquelas com renda mensal de até cinco salários mínimos. 

Nos casos de programas e projetos habitacionais de interesse social, desenvolvidos por órgãos ou entidades da 
l\dministraçãu Pública com atuação especifica nessa área. a concessão de direito real de uso de imóveis públicos poderâ 
ser contratada coletivamente. 

A participação no CMH e no GGFMH serâ voluntária, sem qualquer remuneração aos seus membros. 

Esta lei entra cm vigor na data de sua publicação, revogada a Lei Municipal nº 6.290, de 03 de dezembro de 2.0 12. 

Bauru, 17 denurnbrode2.0 14. 

·~ 
SECRETÁRIO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS 

Projeto de iniciativa tio 
PODER EXECUTIVO 

Registrada no Departamento de Comunicação e Documentação da Prefeitura, na mesma data 

~ckt-~J-rn. LL<A~ 
ANDRÉA MARIA LIBERA TO 

DIRETORA DO DEPARTA.MENTO DE COMUNICAÇÃO E DOCUM ENTAÇÃO 
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