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ESTADO DE SÃO PAULO 
' 

LEI N' 6.290, DE 03 DE DEZEMBRO DE 2.012 
Estabelece a Política ·Municipal de Habitação e 
cria o Conselho Municipal de Habitação, o·Fundo 
Mun-iéipal de Habitàção de Inte.resse Social e o 
Conselho Gestor do Fundo Municipal de 
Habitação de Interesse Social. 

·•' 

O PR\:ffÉiTÇJ MUNICJPAL DE BAUR)J, nos termqs do art. 5) da.Lei-Orgânica do Município de 
Bauru, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei: 

Art. 1 º 

Parágrafo único. 
'-

Art. 2° 

,-

Art. 3° 

A Política Municipal de Habitação tem_ por" finalidade orientar as ·ações do Poder Público 
compartiJhadas com as do setor privado, promover'a interação com a sociedade civil organizada, 
demodo a asséguràr às famiÍias, especiálmente as de baixa renda, o acesso, de forma gradativa, à 

-· !( -, • I 
habitação. · · 

A implementação da .Polftíca Municipal de Habitação atenderá ao disposto_ na Lei Orgânica do 
Município, no Estatuto da Cidade, nas legislações pertinentes em vigo< e nos dispositiv9s desta lei. 

A Política Municipal· de Habitação obedecerá às seguintes diretrizes gerais: 

I - promover o acessó à terra e à níoradia _digna aos habitantes da cidade, com a melhoria das 
condições de habitabilidade, da' preservação ambiental, do<' saneamento básico e de 
q'ualificação dos espaços urbanos, avançando na construção da cidadania e priorizando às 
f~mflias de baixa 'renda; · 

II -

Ili -

IV -

V-

VI -

assegurar políticas_ fundiáriâs 
urbana; 

que garantam -o cumprimento da função social da terra 
•. 

\ 
promover processos democráticós na formulação, na implementação e no controle dos 
recursos da política habitaciOnal, estabelecendo canais permanentes de participação das 
comunidades.e da sociedade'organizada; ,,. ,, 

utilizar processos íecnológicos que garantam a melhoria da qualidade e a redução dos 
custos da produção habitaciÕnal e da construção civil em geral; 

' ' j • 

assegurar a vinculação d3 -.política :.habitacional com as demais políticas públicas,r com 
ênfase às ~ociais, aos espaços de lazer, de geração de emprego e renda, de educação 
ambiental e de desenvolvimento urbano, valorizando os bairros e a&.regiões urbanas da 
cidade; 

" 

estimular a participação da- iniciativa privada na promoção e na execução dos projetos 
compatíveis com as diretrizes e os objetivos da Política Municipal de Habitação. 

. •, ~ 

Os programas e os projetos._ habitacionais de .interesse social poderão contemplar, entre outras, as 
seguinte·s modali~_~des.: .. ' 

1 - produção. de lote.amentos, de-lotes urbanizado? de unidades e de co_njuntos habitacionais 
destinados às habitações de interesse social; - "" 

l_I - revitalização e/ou requalificação das áreas degradadas, com a recuperação ou a melhoria 
das habitações nelas existentes; • 1 · • 

t j .. 

·-

' . 

• 

--------' 
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Ref. Lei nº 6.290/12 

1 
1 

" 

'§ lº 

§ 2º 

Art. 4° 

Art 5º 

., 

J 

Ill . 

IV; 

V-

regularização fundiária e urbanística dos loteamentos, das ocupações irregulares e das 
respectiVas unidadeS ~abitácionais; /'. 

ofen,cime'l_to da,s condiçges. de habitabilidade às moradias já existentes, 
salubridade, de .segurança, de oferta e ·acesso à infraestrutura, aos 
equipamentos urbanos e aos locais de trabalho; 

financ,iamento individual para: 
" 

a) a aquisiç~o de lote urbanizado; 
' ' 

' 
' 

em tennos .de 
" serviços, aos 

b) a aquisição de materiais de construção de~tinados à concfüsão': recuperaÇão, ampliação 
ou melhoria de habitâções;· ,,.. ·· .1 

c) a construção de. habitação em lote próprio ou que possa ser utilizado mediante 
quaisquer das formas· de acesso à moradia previstas em lei. 

assistência técnica e social às famílias moradoras das áreas de risco, visando diagnosticar, 
prévenir, contfôlar e elinlinar situaÇões de risco, estruturando e reVitalizando estas áreas; 

' . 
Vil · concessão de aluguel soda! 'e arrendamento; . '• \ 

As modalidades acima elencadas serão objeto de interação intrainstitucional, ressalvadas. as 
competências de eada área. 

Os pr9grani'as e projetos de habitação de interesse social poderão ser.executados diretamente pelo 
Município, em parcerias ou convênios com órgãos do Estado, da l)hião, com entidades públicas ou 
privadas, com a finalidade dé orgartiza~, de forma democrática, o acesso da comunidade àos 
financiamentos públicos e,privadós, sendo ·priorizadas as ações ein Zohas Especiais de Interesse 
Social (ZEIS) a serem instituídas. . . 

,. 
São instrumentos da Política 'Municipal de Habitação: 

" I . os ór&ãos da Administração Direta e Indireta; 

' 
a Companhia Habitacional de Bauru ,- COHAB/Bauru; 

' ' . ' . j 

,lll . o Con_selho Municipal de Habitação· ,CMH; 

. IV· a G:onferência Municipal de Habitação e/~u Conferênc.ia do Município; 
I 

V. o Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social' FMHIS; 

VI· o Conselho Gestor do Fundo Municipal de Habitação de Interesse,Sócial; I 

VII· o Plàno Municipal de Habitação. 
1 

1 , ' 

Fica criado o Conselho Municipal de Habitação, órgão de caráter deliberativo, com a finalidade de 
assegurar a participação comunitária na elaboração das diretrizes e ha implementação dos 
programas destinados à habitação popular, saneamento, regularização fundiária, juntamente com os 
demais'orgãos da administração municipal e gerir recursos do"Fundo Municipal de Habitação de 
Interesse Social. · · .. · " 
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Ref. Lei nº 6.290/t2 

" An. 6° j 

1. 
r 

' " 

, 
J 

, 

Art. 7° 

, 
i. 

• 

Compete ao Conselho.Municipal de Habitação: 

1,-

II -

III -

IV -

V-

VI -

VII -

VIII -

IX -

X-

.XI -

XII -

• 
propor e aprovar" as diretrizes, 
Municipal de Habitação; 

prioridades, estratég.ias e os. instrumentos da Política 

" 
propor e participar da delibêração, júnto ao processo de elabÓra_ção orça111en\ária, sobre a 

execução dos projetos e. programas de urbanização, construção de moradias e de 
regul.ârização fúndiária 'ém áieas irregylares; • 

acornpanhár e fiscalizar os recursos do FMHIS,.solicitando, se necessário, o auxílio de 
órgão da S.ecretaria Municipal' de Economia .. e Finanças e da Secretaria Mühicipal· cios. 
Negócios Ji.irfdicos do Pod~r Executivo; t ' 

definir as condições básicas dos subsídios e financiamentos de recursos do F~HIS; 

regulamentar, fiscalizar e1 acompanhai t~das as açõéS referentés aos subsídio~ 
habitacionais.; 

aprovar as contas do FMHIS;' 
" 

,apreciar as propostas e os projetos de intervenção do Governo Municipal rela~~vas à~ 
ocupações e assentamentos de.interesse social; 

apreciar as formas de aPoio às entidades associativas e._ cooperativas habita~ionais cuja 
população seja de l:>a\xa reripa, bem como as solicitações de melhorias habitacionais erri 
autoconstrução ou ajuda mútua de moradias populares; 

\ 

constituir grupos técnicos, comissões especiais, terijporár_ias ou permanentes, quando 
julgar necess~rias para o desempenho de suas .funções; 

~laborar seu regime'nto interno; 

outras competências que lhe sejam atribuídas por seu Regimento Interno; 

a definição de indicadores de~tinados ao·µcompanha!"ento da execução, à avaliação dos 
programas e projetos habitacionais de interesse social, à concessão·de subsíd.ios e limites 
para a transferência: _do imóvel; 

XIII - elaborar o Plano Municipal de Habitação. 

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

' ~ .. ' 

1 -

II -

III -

07 (sete) representantes do Poder Público, sendo cinco do Município, um do Estado e um 
da.União; · 

~ 07 (sete) ~ePresentantes de m\ovimentos sociais, associações de moradores. e federaçõ~s 
ligadas às questões habifacionais; ' 

• 

/ ·~ 

04 (quatro) "represerita~tes das entidades de classe e dos sindicatos, ligados às questões 
habitacionais; 

l 
~ . 
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PREFEITURA MUNICIP·AL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

., Ref. Lei nº 6'.290/12 

• 
Parágrafo úniCo.~ 

., IV - 03 (três) representantes de Instituições de Ensino e Pesquisa; ligados às questõe.s 
habitacionais . 

Na composiçãg e n~ func,io~amento do CIV!H deverá ser observado o seguinte: 

' 
a) as indicações dos representantes relacionados nos incisos II e III deverão ocorrer em 

pleriárias convocadas ) para esse, fim ou na Co'nferência do Município, garà'ritindo a 
r~epresentaçãO' por região do Mu~icípio no c~o de Movimentos Soéiais; ' 
.. " ~· \ 

b) ·o mandato dos representantes do CMH será de 02 (dois) anos, perrnitida uma recondução; 

c) a nome~ção do CMH se dará mediante .decreto do Poder Executivo; 

(''\ d) as decisões serão tomadas por maiori,a e o qu~orum mínimo para a deliberação é de maioria 
absoluta. 

Art. 8° 

' Art., 9° 

'' ., 
Art. IO 

' . 

... 

, 
• 

Fica criado .o Fundo Municipal, de• Habitação de Interesse Social, de natureza contábi), cq·!" o 
objetívo 'de· centralizar e gerenciar os recursos para os p'rogramas destinados a implementar as 
políticas habitacionais de interesse social direcionadô~ à população de baixa r~nda. 

' . , ' 
Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir créd.ito especial objetiv'\ndo a transferência 
de recursos do Municlpio para'(, FMHIS, através de uma atividade .orçamentária a ser proposta 
pelo Executivo~ aprovada pelo Legislativo. ' 1 ' ,, 
As receitas do fMHlS s~rão constituidas por" 

I .- recursos do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento . Social ~- FADS., ae tjúe trata a Lei 
Federal nº 6.168, de 09 de dezembro de 1.974; 

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

1 
' . • 

' ' 1 • 
III - dotação do OrÇamentó Geral da União, Orçamento do'Estado e Orçamento do Município, 

classificados ~a função habitação,.saneamen°to e infraestrutura; •· ' 

·. ' 
IV~ recursos provenientes de empréSt_im~os e::<tem9s e internos para.programas de habitaÇão., 

saneamento e infraestrutura; " 

V - contribuições e doações de pessoas tisicas ou jurídicas, entidades e organismos de 
' cooperação nacionais e internacionais~ 

VI- receitas operacionais e patrimoniais 
1

de Óperações realizadas com recursos do FMHIS; 

VII - receitas advindas do pagamerrto de prestações por parte de beneficiários dàs programa~ 
desenvolvidos com recursos do próprio fundo; ' 

VIII - receitas de convênios~-·acordos e outros ajustes firmados, visando atender aOs objetivos do 
fLindó;. 

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

X - receitas oriundas das taxas cobradas na aprovação dos .empreendimentos imob.iliáriOs 
particl,llares. ., 

1 

' 

\. 
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Art. I .f 

Art. Í2 

•. 

As recei\as do FMHIS serão depositadas obrigatoriamente em .. conta especial .da iqstituiçilo 
financeira vinculada e a cargo da Secretaria indicada pelo Poder Executivo, que a operacionalizará. 

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

1-

li -

!li -

• 
IV-

. -
a aqtiisição, construção, conclusão, melhoria, refonnâ, locação social e o arrendamento 'de 
unidades habitacionais e·m áfeas urbanas e rura'is; / ~ '• . 

·a .produçãn de lotes urbanizados para fins habitacionais; < 

a urbanização, produção de equipamentos' comunitários, regularização fundiária e 
urbanística de áreas caracterizadas de interesse social; ·;. 

. - ~ . ' 

" a ii;nplantaç'ão de . saneamento básico, ·infraestrutura e os ~quipamentos urbanos, 
comPlementarés aos programas habitacionais de intereSse social; 

.. V - à aqllisição de materiajs .. para co!1strução, arnpliaç~o e reforma de moradias; 

. ' 
a recuperação ou produção de imóveis em áreas encortiçadas ou'deterioradas, centrais ou 
periféricas, Para fins habitacionais de iilteresse social; . ' 

VII - outros programas e intl;.vénçõés'ha forma aprovada pelo Conselho Gestor do FMHIS. 
• e. ..,, • -' • 

Parágrafo único. Será admitida a.aquisição 'i:Ie terrenos, vinc,ulada.à implantaÍ;ão de projetos habitacionais. 
r 

Art. 13 .• 

·. 
\ 

• 

~ 

Art. 14 

.1 

-
Fica criado ó ·Conselho Gestor d~ Fundo Munieipal do; Habitaçfío de Interesse Social, órgão de 
caráter deliberativo, que terá as seguintes atribuições: ·. 

[-

' 
li -

lll -

IV -

V-

VI -

• 
a gestão do rMHIS; 

regulamentar as operações ativas ,do FMHJS e admfniStrá-lo em consonânc.Ía com as 
diretrizes emitidas pelo'CMH; 

fiscalizar a execução dos programas e projetos financiados pelo FMHLS; 

elaborar relatório·ímual sobre a execução da Política Municipal de Habitação p,ara exame. 
doCMH; 

submeter ao CMH as demonstrações semestrais de receita e d~spesa; 

publiéar anualmente em Diário Oficia"! do Município as démoiístrações de receita. e 
despesa. 

O Conselho Gestor do FMHIS deverá ser composto por representantes das entidades públicas e 
privadas, bem como de segmentos da sociedade ligados à área de habitação, tendo como garantia o 
principfo democrático, de escolha de seui representantes e. asseguràda a proporção de Y. (um 
quarto) das vagas aos representantes dos' movimentos populares. · · 

. y: 

• 

\ 

·5 J 
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Art. 15 
... 

1 § lº 

§ 2º. 

§ 3º 

t 
1 Art. 16 

O Conselho Gestor do FMHlS será composfo por 03 (três) representantes ~q Po~er Executivo e 03 
(três) representantes do CMH, sendo destes, O 1 (um), o presidente do CMH e 02 (dois) 
répteseptantes d~~ mqvimentos populares. 

Com exceção dos representantes do Poder Público, ós demais 'çieverão ser eleito~ dentro do CMH e 
todos deverão ter seus suplentes indicados. 

O Conselho Gestor d?,FMHIS deverá ter, no mínimo, a seguinte composição: 

a) 
b) 
c) 
d) 

O 1 (um) presidente; 
o r (um) membro da área jurídica: 
Ol'(um) membro da área financeira; 

03 (três) representantes do, CMH. 

,. 

Os representantes do Poder Executivo serão nomeados entre os.integrantes, do quadro da Prefeitura 
Municipal, sendo que a présidência será exercida pelo Secretário'indicado pelo Prefeito Municipal, 
ficando a cargo da respectiva Secretaria os balanços contábeis do FMHlS. 

O maridato do Conselhp Gestor será de 02 (dois) anos, pennitlda uma recondução. 
·' ' ~ . 

' Parágrafo único. k nomeação do Conselho Gestor se dará mediante decreto do Poder Executivo. 

Art. 17 

Art. 18 

Art. 19 

Para viabilizar a implementação da Política Habitacional, .. o FMHlS terá có'mo objetivo centralizar 
e gerenciar os recursos financeiros destinados aOs prdgramas e projetos habitacionais de interesse 

·' social'e pagar toÍal ou parcialmente o cuito de acesso à moradia: 
• 

Na concessão de subsídios de financiamento de programas ou projetos habitacionais de interesse 
social executados com recllrsos do FMHIS serãÜ observadas as seguinte's nonna·s: 

1 -

li -

Ili -

IV -

• 

V-

' a ·modalidade e o valor do subsídio serão vinculados à capacidade de pagamento do 
beneficiário, jlfeilda segundo seus padrões de .consumo; na fonna a ser estabelecida em 
regulamento;.. ; 

o subsídio será concedido em fonna direta, ·terá caráter pesso~l e temporárip, será 
absolutamente intransferível e sua concessão limitada a i;ma única vez, por beneficiário; 

. ' .... /\ 

o subsídio será estabéiecido em contrato específico,. que conter~· obrigatoriamehte, 
cláusulas que definam· as hipóteses da respectiva suspensão, bem assim as do posslvel 
,r~stabel.ecimento, em ca.ráter iritegfal ou parcial; 

o ... subsídio será revisto, na~periodicidade estipulada no contrato, em função da mudança da 
câpacidade de pagamento do beneficiário; ·1 

para os fins Previstos n0: inciso pfecedenJe, o 'órgão encarregado da concessão do subsídio 
procederá à atualização periódica dôs dados relativos ao padrão de consumo da familia 
beneficiária. • • ' 

O Poder Executivo fixará, em regulamento, através da'deliberação do CMH os tipos de'subsídios a 
serem utilizados na promoção do acesso à moradia, as categór!as de famílias que poderão recebê
los e,,os critérios a serém observados na respectiva concessão, suspensão ou restãbelfcimento, 
utilitando o parâmetro pfevisto n,o ~!;!.' 17 desta lei. . • · 
' 

6 

• 
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, Art. 20 Sem prejuízo da sanção penal, o beneficiário que usufruir ilicitã'mente de qualquer modalidade de 
subsídio habitaGional ressarcirá ao Poder Público os valores indevidamente-recebidos, atúá.lizados. 
segundo a variação acumulada do Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) e acrescidos dos 
juros moratórias de 1% (um por cento) ao mês, calculaí:los desde a data do recebimento do 
subsidio até a da restituiçãó. 

r 

Art'. 21 

Art. 22 

Art. 23 

Art. 24 

,-: 
'Art. 25 

Para fins de definição do público alvo a ser atendido pelos programas habitacionais, e.ste deverá.ser. 
so'Cialmente vulnerável, com pafâmetros legais e outros definidos pelo CMH: ., 

' ~ t 

Enquanto não deliberado e estabelecido p;lo CMH e regula\nentado pero Poder·Execu\ivo, seFão 
consideradas fall)ilias d.e baixa fenda aquelas CO!l) .renda mensal cje até cinco salários mínim.os. 

~ . 
Nos casos de programas e projetos habitacionais de interesse social, desenvolvidos por órgãos ou 
entidades da Administração Pública com ah.ação específica nessa·área, a concessão de direito real 
de ~so de imóveis públicos poderá ser contratáda coletivamente" 

A participação no CMH e •'ncr-Conselho Gestor do FMHIS será voluntária, sem,. qualquer 
remuneração aos seus membros. 

Esta lei entra em vig~r na data de sua publicação, revogada a Lei nº 5.523, de,27 de dezembro de • 
2.007. • 

• 
Bauru, 03 de dezembro de 2.0 I 2. 

Projeto de iniciativa do 
PODER EXECUTIVO 

' .. 
Regi,strad,a.no Departamento de Cpmunicação e Documentaç_ão da Prefeitúra, n·a mesma data. 

./ ~~ T("). (,.:,~ 
"'f'/ GILMARA MEIRE DE SOUSA ARAÚJO 

.t 

·DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO ' ·-,, - , 
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