
LEI Nº 3.575, de 16 de agosto de 2022.

“DISPÕE  SOBRE  O  FUNDO  MUNICIPAL  DE  HABITAÇÃO  DE
INTERESSE SOCIAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.”
                    
O  PREFEITO  MUNICIPAL  DE  IBIRAMA,  Estado  de  Santa

Catarina, no uso de suas atribuições legais,

FAZ  SABER  a  todos  os  habitantes  deste  Município,  que  a
Câmara Municipal aprovou e ele sancionou a seguinte Lei:

Art. 1° Esta Lei cria o Fundo de Habitação de Interesse Social  –
FHIS e institui o Conselho Gestor do FHIS.

Art. 2° Fica criado o Fundo de Habitação de Interesse Social – FHIS,
de  natureza  contábil,  com  o  objetivo  de  centralizar  e  gerenciar  recursos
orçamentários  para  os  programas  destinados  a  implementar  políticas
habitacionais direcionadas à população de menor renda.

Art. 3° O Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social  será
gerenciado pelo Gabinete, sendo de competência deste a deliberação sobre a
aplicação dos recursos em programas,  projetos e  ações voltados à política
habitacional do Município.

 
Art. 4° Constituem fontes de recursos do FHIS:
 
I  – as  transferências  e  repasses  da  União,  do  Estado,  por  seus

órgãos  e  entidades  da  administração  direta  e  indireta,  bem como de  seus
Fundos;

II – as transferências e repasses do Município;
III – outros fundos ou programas que vierem a ser incorporados ao

FHIS;
IV – recursos provenientes de empréstimos externos e internos para

programas de habitação;
V  – contribuições  e  doações  de  pessoas  físicas  ou  jurídicas,

entidades e organismos de cooperação nacionais ou internacionais;
VI – receitas operacionais e patrimoniais de operações realizadas

com recursos do FHIS; e
VII – outros recursos que lhe vierem a ser destinados.
 
Parágrafo  único.  Os  recursos  que  compõem  o  Fundo  serão

depositados  em  conta  especial  sob  a  denominação  “Fundo  Municipal
Habitação de Interesse Social”, e sua destinação será deliberada por meio de
atividades, projetos e programas aprovados pelo Conselho Municipal Habitação
de  Interesse  Social,  sem  isentar  a  Administração  Municipal  de  previsão  e
provisão de recursos necessários.

 



 Art.  5° As  aplicações  dos  recursos  do  Fundo  de  Habitação  de
Interesse Social – FHIS serão destinadas a ações vinculadas aos programas
de habitação de interesse social que contemplem:

I  –  aquisição,  construção,  conclusão,  melhoria,  reforma,  locação
social e arrendamento de unidades habitacionais em áreas urbanas e rurais;

II – produção de lotes urbanizados para fins habitacionais;
III  – urbanização,  produção  de  equipamentos  comunitários,

regularização  fundiária  e  urbanística  de  áreas  caracterizadas  de  interesse
social;

IV  – implantação  de  saneamento  básico,  infraestrutura  e
equipamentos  urbanos,  complementares  aos  programas  habitacionais  de
interesse social;

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

VI – recuperação ou produção de imóveis em áreas encortiçadas ou
deterioradas, centrais ou periféricas, para fins habitacionais de interesse social;

VII  – outros  programas  e  intervenções  na  forma  aprovada  pelo
Conselho Gestor do FHIS.

Parágrafo único. Será admitida a aquisição de terrenos vinculada à
implantação de projetos habitacionais.

Art. 6° Esta Lei será implementada em consonância com a Política
Nacional de Habitação e com o Sistema Nacional de Habitação de Interesse
Social.

Art. 7° Revogam-se as disposições em contrário, em especial a Lei
n. 2.535, de 18 de dezembro de 2007.

Art. 8° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Ibirama, 16 de agosto de 2022.

ADRIANO POFFO
Prefeito Municipal

Publicada a presente Lei na data supra.

FÁBIO LUIZ FUSINATO
Secretário de Administração e Finanças


