
LEI MUNICIPAL Nº 195/2002, de 19 de dezembro de 2002. 

 

 

Cria o Fundo Habitacional Popular e dá outras providências. 

 

 

GELCIO MARTINELLI, Prefeito Municipal em Exercício de Novo 

Xingu – RS, FAÇO SABER, no uso das atribuições que me são conferidas pelo art. 66, item III da Lei 

Orgânica Municipal, que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono e promulgo a 

seguinte Lei: 

 

Art. 1º - É criado o Fundo Habitacional Popular – FHP – destinado a 

financiar a aquisição de terrenos e a construção ou a reforma de habitações para os munícipes de baixa 

renda. 

 

Art. 2º - Constituem-se recursos do FHP: 

I – os aprovados em lei municipal constantes do Orçamento; 

II – os provenientes do reembolso dos financiamentos concedidos; 

III – os recebidos em doação de entidades ou pessoas de direito privado; 

IV – os auxílios e subvenções repassados por órgãos públicos de qualquer 

esfera; 

V – os provenientes de financiamentos obtidos em instituições oficiais de 

crédito; 

VI – os rendimentos das aplicações financeiras de suas disponibilidades 

de caixa. 

 

Art. 3º - Para efeitos desta lei consideram-se munícipes de baixa renda 

aqueles que obterem rendimento mensal inferior a 02 (dois) salários mínimos. 

 

§ 1º - Para candidatarem-se ao financiamento por conta do FHP os 

interessados deverão atender os seguintes requisitos: 

a) residir no município a pelo menos 18 (dezoito) meses; 

b) ter ocupação remunerada de qualquer espécie ou aferir proventos, 

pensão ou auxílio  de órgão previdenciário ou afim; 

c) não possuir outro imóvel residencial, em boas condições de 

habitação, em seu nome, no território do município; 



§ 2º - Em caso de solicitação de financiamento para aquisição de terreno, 

reforma ou melhoramento de residências, deverão ser atendidos os requisitos especificados nas alíneas 

do parágrafo anterior. 

Art. 4º - Os financiamentos a conta do FHP serão liberados pelo Prefeito 

Municipal, em processo do qual conste  o atendimento das exigências legais e parecer favorável 

exarado pela Comissão de avaliação da condição de carência, instituída pela Lei Municipal nº 

031/2001, após levantamento sócio-econômico da situação do candidato. 

 

§ 1º - O valor repassado a título de financiamento corresponderá a até R$ 

2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais), o qual será corrigido monetariamente e anualmente pelo 

IGPM/FGV. 

 

§ 2º - A amortização do financiamento será efetivada em até 24 (vinte e 

quatro) parcelas, mensais e consecutivas, vencendo-se a primeira após 12 (doze) meses da efetivação 

do financiamento. 

 

§ 3º  - A correção monetária das parcelas será efetuada anualmente 

tomando-se como índice o  IGP-M/FGV. 

 

Art. 5º - A Secretaria Municipal da Administração, Planejamento e 

Finanças manterá os controles contábeis e financeiros da movimentação dos recursos do FHP, de 

acordo com o que dispõe a Lei Federal 4.320/64. 

 

Art. 6º - O munícipe possuidor do financiamento deverá, após a 

conclusão da obra ou no máximo até 06 (seis) meses após a data de assinatura do contrato com o 

município, prestar contas da aplicação dos recursos através de documentos fiscais idôneos. 

 

§º Único – A não prestação de contas ou aplicação dos recursos em 

investimentos que não dizem respeito a aquisição de terrenos e/ou reforma ou construção de habitações 

implicará na obrigação do munícipe para com a devolução dos recursos obtidos. A referida devolução 

deverá ser efetuada num prazo máximo de  até 30 (trinta) dias após o vencimento do prazo para 

prestação de contas, sob pena de cobrança judicial. 

 

Art. 7º - Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir crédito especial, 

para a concessão de financiamentos de que trata a presente Lei e manutenção do Fundo, na dotação 

orçamentária abaixo: 

 

05 – SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO HUMANO 



06 – FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO POPULAR 

16 – Habitação 

057 – Habitação 

855 – Casas Populares 

4590.66.04.00 - Concessão de Financiamento para Habitação  R$ 40.000,00 

 

Art. 8º - Servirão de recursos para suportar a abertura de crédito de que 

trata o artigo anterior a previsão de arrecadação a maior de R$ 19.788,39 (dezenove mil, setecentos e 

oitenta e oito reais e trinta e nove centavos) e a redução das seguintes dotações orçamentárias: 

 

 

02  - GABINETE DO PREFEITO 

1.018  - Promoção de Eventos Oficiais 

3390.39.00 - Outros Serviços de Terceiros P.J.   R$     38,80 

2.001  - Manutenção das Atividades do Gabinete 

3190.11.03.00 - Subsídios      R$ 5.758,00 

3190.13.02.03 – INSS – Agentes Políticos    R$    585,48 

 

 

03  - SECRETARIA MUN. DA ADM. PLANEJAMENTO E FINANÇAS 

2.005  - Treinamento e Des. Profissional de Servidores 

3390.39.00 - Outros Serviços de Terceiros P.J.   R$  1.232,03 

 

 

04  - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO HUMANO 

02  - DIRETORIA DE SAÚDE, MEIO AMBIENTE E ASSIST. SOCIAL 

1.003  - Desenvolvimento da Assistência a Saúde 

4490.51.00.00 - Obras e Instalações     R$ 3.393,00 

4490.52.00.00 - Equipamento e Material Permanente  R$ 5.493,90  

 

 

05  - SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA 

01  - DIRETORIA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E AGRICULTURA 

 

 

2.021  - Manutenção das Atividades da Diretoria 

3190.11.01.00 - Venc. e Vant. Fixas Servidores   R$ 3.710,40 



Art. 9º - O excesso de caixa apurado poderá ser aplicado no mercado de 

capitais, através de instituições de crédito. 

 

Art. 10 - O Poder Executivo regulamentará no que couber, esta Lei. 

 

Art. 11 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 

    GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE NOVO XINGU – RS, 

em 19 de dezembro de 2002. 

 

 

 

 

GELCIO MARTINELLI 

Prefeito Municipal em Exercício 

 

 

Registre-se e Publique-se 

 

 

 

RODRIGO DAL PIÁZ 

Agente Administrativo 


