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     ATA DA 25ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL.   1 

Aos vinte e dois dias do mês de julho de dois mil e vinte e um, às quatorze horas, em formato 2 

virtual, por meio do link http://meet.google.com/zhz-azic-zsa  foi realizada a 25ª Reunião 3 

Extraordinária do CMHIS, da qual participaram os conselheiros: André Leivas de Araújo 4 

Vianna (SMDU/HIS); Alessandra Pellizzaro Bento (FLORAM); Gabriela Stein Zacchi (IPUF); 5 

Rosângela Maria Silva e Sandra M. Raimundo (SEMAS); Werner Rodrigues Franco (SMS); 6 

Carlos B. Leite (SINDUSCON); Antônio C. Nunes (CAU/SC); Luciano L. da Silva Filho e Ivone 7 

Maria Perassa (ASA); Sheylla C. Guedes Pereira/Maçan (Região Norte da Ilha); Albertina da 8 

Silva de Souza e Tânia Teixeira (Região Centro Ilha); Leonardo R. Pessina Bernini (Região 9 

Leste da Ilha), representando onze (11) entidades, totalizando treze (13) conselheiros. 10 

Também participou a Secretária do Conselho Paulina Korc, somando um total de quatorze (14) 11 

participantes. A reunião foi conduzida pelo Presidente interino André Leivas de Araújo 12 

Vianna que, inicialmente agradeceu pela participação de todos e justificou a ausência de 13 

Juliana H. Gomes (SMDU/HIS); Alexandre Vieira (SESP/SESP); Marcelo S. Haseda (SMDU) e 14 

Paulo João Rodrigues (Região Continental), as quais foram homologadas. Conforme previsto 15 

na pauta, o Presidente interino André, auxiliado pela secretária do Conselho, colocou em 16 

discussão a revisão da Lei Complementar 472/2013 que trata sobre o Fundo Municipal de 17 

Habitação de Interesse Social (FMHIS) e seu Conselho Gestor. A secretaria executiva recebeu 18 

propostas de alteração encaminhadas pela conselheira Albertina, as quais foram analisadas e 19 

complementadas pela Comissão de Orçamento do Conselho e disponibilizadas previamente, 20 

aos conselheiros, por email. A plenária discorreu sobre cada proposta de alteração, bem como 21 

considerou outras alterações apontadas no decorrer da reunião. Considerando todas as 22 

propostas de alteração, os conselheiros participantes da reunião aprovaram a seguinte 23 

redação: Art. 1º Cria o Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social (FMHIS) e institui o Conselho 24 

Gestor do FMHIS. Capítulo I - DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - SEÇÃO I 25 

OBJETIVOS E FONTES - Art. 2º O Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social (FMHIS), de natureza 26 

orçamentária, financeira e contábil, com o objetivo de centralizar recursos orçamentários e financeiros, 27 

próprios e vinculados, para os programas destinados a implementar políticas habitacionais de interesse 28 

social e de regularização fundiária.  Art. 3º O FMHIS será vinculado ao órgão gestor da política de 29 

habitação de interesse social. Parágrafo Único. O poder público municipal disponibilizará a 30 

infraestrutura física e de pessoal necessários aos trabalhos de secretaria do FMHIS. Art. 4º O FMHIS é 31 

constituído por: I - dotações do Orçamento Geral do Município, sendo aplicado, progressivamente, 32 

0,5% ao ano até chegar ao patamar de 2% ao ano, com início a partir da vigência desta Lei. II - rendas 33 
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provenientes de aplicação de seus recursos; III - outros fundos ou programas que vierem a ser 34 

incorporados ao FMHIS; IV - recursos provenientes de empréstimos externos e internos para programas 35 

de habitação; V - recursos oriundos de convênios, contratos ou acordos firmados entre o Município e 36 

instituições públicas ou privadas, nacionais e/ou estrangeiras; VI - recursos oriundos de Concessão do 37 

Direito Real de Uso sobre áreas públicas, da Transferência do Direito de Construir e Outorga Onerosa; 38 

destinando o mínimo de 30% para o FMHIS; VII - recursos advindos do Imposto Predial e Territorial 39 

Urbano Progressivo; destinando o mínimo de 30% para o FMHIS; VIII - contribuições e doações de 40 

pessoas físicas ou jurídicas, entidades e organismos de cooperação nacionais ou internacionais; IX - 41 

receitas operacionais e patrimoniais de operações realizadas com recursos do FMHIS; X - subvenções 42 

provenientes do orçamento geral do Município; XI - tributos específicos a serem instituídos; XII - 43 

recursos provenientes de alienação de imóveis do Município; XIII - recursos provenientes dos 44 

pagamentos das prestações dos beneficiários de programas habitacionais; XIV – Recursos oriundos de 45 

compensações urbanísticas e/ou ambientais provenientes de regularização fundiária urbana de 46 

interesse específico (REURB-E) ou de Estudos de Impacto de Vizinhança (EIV); e XV - outros recursos 47 

que lhe vierem a ser destinados. Art. 5º O FMHIS será gerido por um Conselho Gestor, objetivando sua 48 

administração, seu controle e supervisão, mediante os seguintes objetivos específicos: I - assegurar a 49 

eficiência nas operações; II - salvaguardar os recursos contra desperdícios ou perdas indevidas; III - 50 

reduzir passivos e custos, cumprindo efetivamente os seus propósitos; IV - assegurar a precisão e 51 

confiabilidade das informações; e V - atingir o cumprimento das metas e objetivos previstos pelas 52 

diretrizes da Política Habitacional de Florianópolis e do Plano Municipal de Habitação de Interesse 53 

Social. VI – Auxiliar nas definições de aplicação dos recursos do FMHIS. Art. 6º O Conselho Gestor será 54 

composto por representantes de entidades públicas e privadas, bem como de segmentos da sociedade 55 

ligados à área de habitação, tendo como garantia o princípio democrático de escolha de seus 56 

representantes. § 1º O Conselho Gestor será composto por seis conselheiros com respectivos suplentes 57 

indicados pelo Conselho Municipal de Habitação de Interesse Social, entre seus membros, da seguinte 58 

forma: I - três representantes governamentais, sendo um obrigatoriamente do órgão gestor da política 59 

de habitação de interesse social; e II - três representantes da sociedade civil organizada, dos quais dois 60 

representantes serão de entidades comunitárias. § 2º A Presidência do Conselho Gestor do FMHIS será 61 

exercida por um conselheiro governamental, sendo este obrigatoriamente o gestor do órgão 62 

responsável pela política de habitação de interesse social ou por quem ele designar; § 3º Em caso de 63 

empate a discussão da matéria será levada ao CMHIS para deliberação em sessão plenária. § 4º As 64 

funções de tesoureiro e contador do FMHIS serão exercidas por servidores efetivos do Município, 65 
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designados para tal fim pelo Chefe do Poder Executivo. § 5º Compete ao Presidente do Conselho Gestor 66 

juntamente com o tesoureiro do Fundo todas as assinaturas de movimentação financeira correlatas ao 67 

FMHIS. Art. 7º É de competência do Conselho Gestor do FMHIS firmar convênios, contratos e termos de 68 

compromisso com órgãos e entidades. SEÇÃO III - DAS APLICAÇÕES DOS RECURSOS DO FMHIS - Art. 8º 69 

As aplicações dos recursos do FMHIS serão destinadas a ações vinculadas aos programas de habitação 70 

de interesse social que contemplem: I - aquisição, construção, melhoria, reforma, locação social 71 

vinculada a projetos habitacionais e arrendamento de unidades habitacionais em áreas urbanas; II - 72 

produção de lotes urbanizados para fins habitacionais; III - urbanização, regularização fundiária e 73 

urbanística de áreas caracterizadas de interesse social; IV - implantação de infraestrutura, 74 

equipamentos urbanos e comunitários, complementares aos programas habitacionais de interesse 75 

social; V - aquisição de materiais para construção, ampliação e reforma de moradias; VI - recuperação 76 

ou produção de imóveis em áreas deterioradas, centrais ou periféricas, para fins habitacionais de 77 

interesse social; VII - ações de redução de risco; VIII - ações emergenciais e contingenciais em razão de 78 

situações de calamidade reconhecidas oficialmente; IX - ações de desenvolvimento social vinculada à 79 

implantação de projetos habitacionais; X - ações em projetos de construção em regime de autogestão, 80 

inclusive capacitação popular para execução das obras; XI - ações de provisão habitacional de interesse 81 

social; XII - elaboração de projetos urbanísticos, habitacionais e de infraestrutura, entre outros estudos 82 

e levantamentos necessários à elaboração destes projetos; XIII - programas de desenvolvimento 83 

institucional do órgão gestor da política de habitação de interesse social; XIV - outros programas e 84 

intervenções na forma aprovada pelo Conselho Gestor do FMHIS; XV - aquisição de terrenos vinculada à 85 

implantação de projetos habitacionais; e XVI - qualquer outro programa vinculado ao Plano Municipal 86 

de Habitação de Interesse Social. Art. 9º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a abrir 87 

crédito adicional especial e suplementar até a importância de hum milhão de reais, junto ao Orçamento 88 

do Município de Florianópolis vigente, apresentando como fontes de redução, dotações alocadas a 89 

projetos e atividades com saldos suficientes ainda não utilizáveis e/ou consignados a programas já 90 

concluídos. SEÇÃO IV - DAS COMPETÊNCIAS DO CONSELHO GESTOR DO FMHIS - Art. 10 Ao Conselho 91 

Gestor do FMHIS compete: I - gerir a aplicação dos recursos destinados à habitação de interesse social 92 

com base nas decisões do Conselho Municipal de Habitação de Interesse Social (CMHIS); II - 93 

supervisionar a gestão financeira e contábil do FMHIS; III - dirimir dúvidas quanto à aplicação das 94 

normas regulamentares, aplicáveis ao FMHIS, nas matérias de sua competência; IV - aprovar seu 95 

Regimento Interno; e V - avaliar a prestação de contas do FMHIS ao final de cada ano fiscal e apresentar 96 

ao CMHIS para deliberação. Capítulo II - DISPOSIÇÕES GERAIS, TRANSITÓRIAS E FINAIS - Art. 11 Esta Lei 97 
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Complementar será implementada em consonância com a Política Nacional de Habitação, o Sistema 98 

Nacional de Habitação de Interesse Social e o Plano Municipal de Habitação de Interesse Social. Art. 12 99 

Esta Lei Complementar será regulamentada por decreto do Executivo Municipal no prazo de cento e 100 

oitenta dias. Art. 13 Fica revogada a Lei nº 3210, de 1989, ficando os saldos orçamentários, financeiros 101 

e contábeis transferidos do Fundo Municipal de Integração Social (FMIS) para o Fundo Municipal de 102 

Habitação de Interesse Social (FMHIS). Art. 14 Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua 103 

publicação. Finalizada esta pauta, foram tratados outros assuntos importantes: 1) Albertina 104 

cientificou os conselheiros que, por iniciativa do executivo municipal, está tramitando na 105 

Câmara de Vereadores, atualmente na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), a alteração 106 

da LC 472/2013 mudando única e exclusivamente a vinculação, onde consta ‘Secretaria 107 

Municipal de Habitação de Interesse Social’ para ‘Secretaria Municipal de Desenvolvimento 108 

Urbano’, justificando estar adequando à LC 706/2021, da reforma administrativa. Albertina 109 

salientou que a alteração que o executivo municipal apresentou diverge da proposta do 110 

Conselho de Habitação que é de não citar na lei o nome da Secretaria Municipal mas colocar a 111 

vinculação de forma mais abrangente - o órgão gestor da política municipal de habitação de 112 

interesse social – aprovada na presente reunião. Na oportunidade, Albertina disse que, 113 

enquanto conselheira, fez contato com o gabinete do Vereador João Cobalchini para tratar 114 

deste assunto, mas ainda não recebeu resposta. Salientou que o Conselho deveria se 115 

manifestar, tanto à CCJ, quanto ao Prefeito Municipal, solicitando suspensão da tramitação do 116 

Projeto de Lei Complementar n. 1.857/2021 e aguardar o encaminhamento do Executivo 117 

Municipal das alterações aprovadas por este Conselho na LC 472/2013. Na oportunidade, 118 

André solicitou que a secretária executiva providenciasse o encaminhamento destes ofícios. 119 

2) Em relação ao agendamento da reunião de formação sobre REURB, com a participação do 120 

Dr. Marcelo Leão, Antonio informou que comentou sobre este anseio do Conselho, porém Dr. 121 

Marcelo disse estar impossibilitado de assumir compromisso para o mês de julho, por conta da 122 

conclusão da dissertação de mestrado. André disse que fará contato para definir uma data 123 

para o mês de agosto. Albertina indagou sobre a possibilidade de algumas lideranças 124 

comunitárias participarem da reunião de formação sobre REURB, ao que André apoiou a 125 

iniciativa salientando a importância das lideranças interessadas estarem bem informadas. 3) 126 

Carlos Leite se manifestou dizendo que está pendente no Conselho a pauta que deverá tratar 127 

sobre o funcionamento do Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano (FMDU), cuja origem 128 

de recursos possibilitará repasse para o FMHIS. Carlos salientou que está previsto em lei a 129 

destinação de recursos para o FMHIS. Destacou que não gostaria que passasse mais esta 130 
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gestão do Conselho sem recursos para habitação de interesse social. Na sua avaliação, são 131 

muitas tratativas, mas sem recurso e sem execução. Carlos disse que levou este mesmo 132 

questionamento ao Conselho da Cidade e à audiência pública da Câmara de Vereadores, 133 

solicitando que a Lei Complementar 482/2014 seja implementada e não fique esperando sua 134 

alteração. Disse ainda que o Município tem recursos, porém a habitação precisa conquistar 135 

‘uma pequena fatia do bolo’, por menor que seja, pois no momento está desprovida de 136 

recursos. Nada mais havendo a tratar, André Vianna encerrou a reunião e eu, Paulina Korc 137 

redigi a presente ata. 138 
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