
 
 

DECRETO Nº 2501, de 12/12/2008  

 

 

APROVA O REGIMENTO INTERNO DO CONSELHO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE 

SOCIAL.  

 

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no uso de suas 

atribuições legais, de acordo com o disposto no artigo 71, inciso VIII, `a`, 

da Lei Orgânica do Município, bem como no que lhe confere a Lei nº 9.305/2007, 

e tendo em vista o contido no protocolado nº 3430194, de 08/12/2008, DECRETA  

 

Art. 1º Fica aprovado o Regimento Interno do Conselho Municipal de Habitação 

de Interesse Social, parte integrante deste decreto.  

 

Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.  

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E NEGÓCIOS JURÍDICOS, em 12 de dezembro 

de 2008.  

 

PEDRO WOSGRAU FILHO  

Prefeito Municipal  

 

ADELÂNGELA DE ARRUDA MOURA STEUDEL  

Secretária Municipal de Administração e Negócios Jurídicos  

 

REGIMENTO INTERNO  

CONSELHO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL  

(Aprovado pelo Decreto nº 2.501/2008)  

 

 

CAPÍTULO I  

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES  

 

 

Art. 1º O Conselho Municipal de Habitação de Interesse Social - CMHIS, criado 

pela Lei Municipal nº 9.305 de 27 de dezembro de 2007, órgão gestor do Plano 

Municipal de Habitação de Interesse Social, reger-se-á pelas disposições do 

presente Regimento.  

 

Art. 2º O Conselho Municipal de Habitação de Interesse Social - CMHIS é 

vinculado a Companhia de Habitação de Ponta Grossa - PROLAR, a quem compete 

dar-lhe suporte administrativo necessário para o seu funcionamento.  

 

 

CAPÍTULO II  

DO CONSELHO  

 

SEÇÃO I  

DA COMPOSIÇÃO  
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Art. 3º O CMHIS é composto por 14 (quatorze) membros sendo:  

 

I - Presidente da Companhia de Habitação de Ponta Grossa - PROLAR;  

 

II - 01 (um) representante da Companhia de Habitação de Ponta Grossa - PROLAR;  

 

III - 02 (dois) representantes da Secretaria Municipal de Planejamento;  

 

IV - 01 (um) representante da Secretaria Municipal de Administração e Negócios 

Jurídicos;  

 

V - 02 (dois) representantes do Escritório Regional de Ponta Grossa da 

Companhia Habitacional do Estado do Paraná - COHAPAR;  

 

VI - 02 (dois) representantes do Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura 

- CREA;  

 

VII - 02 (dois) representantes da União das Associações de Moradores de Ponta 

Grossa;  

 

VIII - 02 (dois) representantes da União por Moradia Popular de Ponta Grossa;  

 

IX - 01 (um) representante do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social 

de Ponta Grossa - Cdesponta.  

 

§ 1º Os membros do CMHIS serão nomeados pelo Prefeito Municipal, após a 

indicação pelos órgãos ou entidades que representam, sendo que o mandato 

durará 2 (dois) anos, permitida a recondução.  

 

§ 2º O mandato dos membros do Conselho não será remunerado, sendo considerado 

serviço público de natureza relevante.  

 

Art. 4º O membro do CMHIS poderá ser substituído durante seu mandato pelo 

órgão ou entidade que o tiver indicado nas seguintes hipóteses:  

 

a) desligamento do órgão ou entidade que representa;  

b) pedido de afastamento, dirigido ao Presidente do CMHIS, por motivos 

particulares;  

c) falta injustificada a 03 (três) reuniões consecutivas, ou 05 (cinco) 

alternadas.  

d) deixar de cumprir o disposto no regimento interno do CMHIS.  

 

§ 1º Considera-se justificada a ausência às reuniões do CMHIS:  

 

a) tratamento de saúde própria ou de parente até 2º (segundo) grau inclusive, 

devidamente comprovado;  

b) em outros casos poderão os Membros do CMHIS considerar justificada a 

ausência desde que por decisão da maioria absoluta dos Conselheiros;  

 

§ 2º O membro do CMHIS poderá solicitar licença de no máximo 120 dias, desde 

que o faça formalmente.  

 

Art. 5º A presidência do CMHIS será exercida pelo Presidente da Companhia de 

Habitação de Ponta Grossa - PROLAR. Na ausência do presidente da PROLAR assume 

o outro representante da PROLAR no Conselho.  

 

Art. 6º Compete ao Presidente:  

 

I - representar o Conselho;  

 

II - cumprir e fazer cumprir este Regimento;  

 

III - convocar e presidir as reuniões e encontros promovidos pelo Conselho.  

 

IV - conceder licença aos Membros do Conselho, quando requisitado formalmente;  
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V - comunicar o término do mandato do membro do Conselho ao órgão ou entidade 

que representa;  

 

VI - fixar e aprovar a pauta das reuniões;  

 

VII - receber e dar encaminhamento às sugestões, reivindicações e denúncias 

formuladas perante o Conselho;  

 

VIII - dirigir o trabalho das reuniões, concedendo a palavra aos conselheiros, 

coordenando as discussões e nelas intervindo para esclarecimentos, e declarar 

o modo como devem ser feitas as votações das diferentes matérias, inclusive no 

tocante ao quorum exigido, nos termos deste Regimento;  

 

IX - solicitar aos Membros do Conselho estudos e pareceres, consultas e 

quaisquer outras tarefas relacionadas com a competência do CMHIS;  

 

X - fiscalizar a movimentação e a aplicação dos recursos do Fundo Municipal de 

Habitação de Interesse Social;  

 

XI - expedir documentos inerentes ao CMHIS;  

 

XII - desempenhar as demais funções inerentes ao cargo.  

 

Parágrafo Único - Em caso de empate, o presidente terá o voto de qualidade.  

 

 

SEÇÃO II  

DA COMPETÊNCIA  

 

 

Art. 7º Compete ao CMHIS:  

 

I - propor, apreciar e acompanhar:  

 

a) diretrizes e ações de política de Habitação de Interesse Social do 

Município;  

b) execução de programas e projetos de urbanização, construção de moradias e 

regularização fundiária em áreas irregulares;  

c) projetos de intervenção do governo municipal relativos a ocupações, 

remoções e assentamentos de população de baixa renda;  

d) diretrizes e normas para a gestão do FMHIS;  

e) programas anuais e plurianuais de aplicação dos recursos do FMHIS;  

f) política de subsídios na área de Moradia de Interesse Social;  

g) forma de repasse a terceiros dos recursos sob a responsabilidade do FMHIS;  

h) condições de retorno dos investimentos;  

i) as normas para a gestão do patrimônio vinculado ao FMHIS;  

j) a execução dos programas de Moradia de Interesse Social, cabendo-lhe 

inclusive suspender o desembolso de recursos caso sejam constatadas 

irregularidades na aplicação;  

k) os critérios e as formas para a transferência de imóveis vinculados ao 

FMHIS aos beneficiários dos programas habitacionais;  

l) a aplicação dos recursos do FMHIS, solicitando, se necessário, o auxílio do 

órgão de finanças do Executivo;  

m) medidas de aprimoramento do desempenho do FMHIS, bem como outras formas de 

atuação visando à consecução dos objetivos dos programas habitacionais;  

 

II - estabelecer limites máximos de financiamento, a título oneroso ou a fundo 

perdido;  

 

III - propor formas de apoio às entidades associativas de populações de baixa 

renda,através de melhorias habitacionais e auto-construções de moradias 

populares;  

 

IV - conhecer e sugerir alterações em convênios destinados à execução de 

projetos habitacionais, urbanização e regularização fundiária;  
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V - propor a definição de zonas especiais de interesse social;  

 

VI - dirimir dúvidas quanto à aplicação das normas regulamentares relativas ao 

FMHIS, nas matérias de sua competência;  

 

VII - fixar critérios para a priorização de linhas de ação, alocação de 

recursos do FMHIS e atendimento dos beneficiários dos programas habitacionais, 

observando o disposto nesta lei, a política e os planos nacional, estadual e 

municipal de habitação de interesse social;  

 

VIII - fixar critérios para priorização de linhas de ações;  

 

IX - elaborar a proposta e a modificação do regimento interno.  

 

§ 1º No desempenho de suas competência o CMHIS observará os critérios e normas 

emanados do Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social de que trata a 

Lei Federal nº 11.124, de 16 de junho de 2005.  

 

§ 2º O CMHIS promoverá ampla publicidade das formas e critérios de acesso aos 

programas, das modalidades de acesso à moradia, das metas anuais de 

atendimento habitacional, dos recursos previstos e aplicados, identificados 

pelas fontes de origem, das áreas objeto de intervenção, dos números e valores 

dos benefícios e dos financiamentos e subsídios concedidos, de modo a permitir 

o acompanhamento e fiscalização pela sociedade.  

 

§ 3º O CMHIS poderá promover audiências públicas e conferências 

representativas dos segmentos sociais existentes, para debater e avaliar 

critérios de alocação de recursos e programas habitacionais existentes.  

 

 

SEÇÃO III  

DAS REUNIÕES E DECISÕES  

 

 

Art. 8º O CMHIS reunir-se-á ordinariamente uma vez a cada bimestre mediante 

convocação de seu Presidente ou extraordinariamente mediante convocação deste, 

do Prefeito Municipal ou por 2/3 dos membros do Conselho.  

 

I - entende-se por reunião ordinária a que deve ser realizada no último dia 

útil de cada bimestre, impreterivelmente às 16:00H, por convocação do 

Presidente;  

 

II - entende-se por reunião extraordinária a que se realiza quando há assunto 

urgente a tratar, por convocação do Presidente, do Prefeito Municipal ou por 

2/3 (dois terços) dos membros do Conselho;  

 

III - a convocação das reuniões será realizada por escrito, com antecedência 

mínima de 48 (quarenta e oito) horas, salvo motivo urgente devidamente 

justificado;  

 

IV - a antecedência poderá ser abreviada ou dispensada quando ocorrerem 

motivos excepcionais, a critério do Presidente;  

 

V - as reuniões do CMHIS iniciarão em primeira chamada presentes a maioria de 

seus membros, ou após 30 (trinta) minutos, em segunda chamada com os 

Conselheiros presentes;  

 

VI - as reuniões não iniciarão sem a presença do Presidente do CMHIS;  

 

VII - o conselheiro que sem prévia justificativa, deixar de comparecer à 

reunião deverá justificar-se por escrito, no prazo máximo de 48 (quarenta e 

oito) horas;  

 

VIII - apresentada ao Conselho a justificativa, e não havendo quem a queira 

discutir, será havida como aprovada;  
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IX - não havendo pedido de justificativa, a falta será dada como não 

justificada;  

 

X - A forma de votação será definida pelos membros a cada assunto a ser 

votado, observando o disposto neste Regimento Interno;  

 

XI - qualquer Conselheiro poderá consignar em ata o seu voto;  

 

XII - cada Conselheiro terá direito a um voto;  

 

XIII - as decisões do CMHIS serão tomadas por maioria simples dos presentes.  

 

 

CAPÍTULO III  

DOS DEVERES, DIREITOS E PROIBIÇÕES DOS CONSELHEIROS  

 

SEÇÃO I  

DOS DEVERES DOS CONSELHEIROS  

 

 

Art. 9º Além dos deveres inerentes às funções compete-lhes:  

 

I - comparecer às reuniões ordinárias, independente de convocação e às 

extraordinárias, quando convocado;  

 

II - Acatar as decisões do plenário;  

 

III - cumprir todas as tarefas e encargos que lhes forem solicitados;  

 

IV - zelar pelo bom nome do Conselho notadamente em público;  

 

V - denunciar, aos órgãos competentes, qualquer infração aos direitos sócio-

habitacionais;  

 

VI - zelar para que se cumpram as Políticas Municipais de Habitação de 

Interesse Social;  

 

 

SEÇÃO II  

DOS DIREITOS DOS CONSELHEIROS  

 

 

Art. 10. Além dos inerentes à sua competência, os Conselheiros tem direito a:  

 

I - propor temas à pauta das reuniões;  

 

II - ter acesso à documentação do Conselho, a qualquer tempo.  

 

 

SEÇÃO III  

DAS PROIBIÇÕES DOS CONSELHEIROS  

 

 

Art. 11. É vedado aos Conselheiros:  

 

I - pronunciar-se em nome do Conselho, sem prévia autorização, ou delegação de 

poderes;  

 

II - utilizarem-se da função, para lograr vantagem pessoal, de seus familiares 

ou terceiros;  

 

III - censurar em público, pessoas ou ações do Conselho, fora das reuniões.  

 

 

CAPÍTULO IV  

COMPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL  
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SEÇÃO I  

DA CONSTITUIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL  

 

 

Art. 12. O Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social - FMHIS, tem a 

finalidade de propiciar suporte financeiro à implantação do Programa Municipal 

de Habitação de Interesse Social - PMHIS, voltada à população de baixa renda.  

 

Art. 13. Os recursos do FMHIS serão aplicados em:  

 

I - construção de moradias;  

 

II - produção de lotes urbanizados;  

 

III - aquisição de material de construção;  

 

IV - melhoria de unidades habitacionais;  

 

V - em áreas urbanas e rurais;  

 

VI - construção e reforma de equipamentos comunitários e institucionais 

vinculados à projetos habitacionais;  

 

VII - serviços de apoio e organização comunitária e programas habitacionais;  

 

VIII - complementação de infra-estrutura de loteamentos irregulares;  

 

IX - revitalização de áreas degradadas para uso habitacional;  

 

X - projetos experimentais de aprimoramento de tecnologia na área 

habitacional;  

 

XI - revitalização de áreas de preservação;  

 

XII - locação social e arrendamento de unidades habitacionais;  

 

XIII - urbanização, produção de equipamentos comunitários, regularização 

fundiária e urbanística de áreas caracterizadas de interesse social;  

 

XIV - implantação de saneamento básico, infra-estrutura e equipamentos 

urbanos, complementares aos programas habitacionais de interesse social;  

 

XV - recuperação ou produção de imóveis em áreas encortiçadas ou deterioradas, 

centrais ou periféricas, para fins habitacionais de interesse social;  

 

XVI - outros programas e intervenções na forma aprovada pelo Conselho 

Municipal.  

 

Parágrafo Único - Será admitida a aquisição de terrenos vinculada à 

implantação de projetos habitacionais.  

 

 

SEÇÃO II  

DAS RECEITAS DO FUNDO  

 

 

Art. 14. Constituirão receitas do Fundo Municipal de Habitação de Interesse 

Social:  

 

I - dotações orçamentárias do Município e/ou créditos que lhe sejam 

destinados;  

 

II - recebimento de prestações decorrentes de financiamentos de programas 

habitacionais e de outros contratos, inclusive os em cobrança judicial;  
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III - doações, auxílios e contribuições de terceiros;  

 

IV - recursos financeiros oriundos dos governos federal e estadual, bem como 

de outras entidades de órgãos públicos ou privados, recebidos diretamente ou 

por meio de convênios, especialmente aqueles oriundos do Sistema Nacional de 

Habitação de Interesse Social;  

 

V - recursos financeiros oriundos de organismos internacionais de cooperação, 

recebidos diretamente ou por meio de convênios;  

 

VI - aporte de capital decorrente da realização de operações de crédito em 

instituições financeiras oficiais, quando previamente autorizadas por lei 

específica;  

 

VII - rendas provenientes da aplicação de seus recursos no mercado financeiro;  

 

VIII - outros recursos que lhe vierem a ser destinados.  

 

§ 1º As receitas referidas neste artigo serão depositadas em conta especial a 

ser aberta e mantida em agência de estabelecimento bancário oficial.  

 

§ 2º Quando não estiverem sendo utilizados nas finalidades próprias, os 

recursos do FMHIS poderão ser aplicados no mercado financeiro, objetivando o 

aumento das receitas, cujos resultados a ele reverterão.  

 

§ 3º O Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social terá vigência 

ilimitada.  

 

 

SEÇÃO III  

DA GESTÃO TÉCNICA, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DO FUNDO  

 

 

Art. 15. A gestão técnica, administrativa e financeira do FMHIS será realizada 

pela Companhia de Habitação de Ponta Grossa - PROLAR.  

 

§ 1º A contabilidade do Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social fica 

sob a responsabilidade do contador do órgão gestor.  

 

§ 2º Cabe ao Conselho Municipal de Habitação de Interesse Social acompanhar e 

avaliar a realização das ações do Fundo Municipal de Habitação de Interesse 

Social.  

 

§ 3º Cabe ao Conselho Municipal de Habitação avaliar e acompanhar as 

demonstrações mensais de receita e despesa do Fundo Municipal de Habitação de 

Interesse Social.  

 

Art. 16. Anualmente a PROLAR emitirá o relatório de gestão do Fundo, que 

conterá, no mínimo, os seguintes elementos:  

 

I - a demonstração das estratégias de planejamento adotadas pelo CMHIS, 

apresentando, por meio de demonstrativos quantitativos e qualitativos, a 

avaliação de desempenho de seus programas;  

 

II - as metas estabelecidas, ações realizadas e resultados alcançados ao longo 

do exercício, além dos meios orçamentários, financeiros, patrimoniais e 

logísticos utilizados para o cumprimento, monitoramento e avaliação de 

objetivos institucionais.  

 

 

CAPÍTULO V  

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS  

 

 

Art. 17. Os encargos financeiros do CMHIS correrão por conta de dotação 

orçamentária do Fundo Municipal de Habitação sob a gestão técnica, 
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administrativa e financeira da Companhia de Habitação de Ponta Grossa - 

PROLAR.  

 

Art. 18. Os casos omissos ou de interpretação duvidosa, serão resolvidos pelo 

Presidente "ad referendum" dos demais membros do CMHIS, por resoluções 

internas, complementares a este Regimento Interno.  

 

Art. 19. O presente Regimento poderá ser alterado por votação de, pelo menos, 

2/3 (dois terços) dos Conselheiros, sobre proposta apresentada em reunião 

anterior à deliberação.  

 

Parágrafo Único - As alterações deste Regimento serão comunicadas ao Chefe do 

Poder Executivo, para aprovação por Decreto Municipal.  

 

Art. 20. No período de recesso administrativo da Companhia de Habitação de 

Ponta Grossa - PROLAR não se realizarão reuniões ordinárias.  

 

Art. 21. Este Regimento entrará em vigor na data de sua publicação. 
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