
DECRETO No. 8.217 DE 26 DE JULHO DE 2007 (Publicado no DOM de 2710712007) 

"Regulamenta o Fundo Municipal de HabitaHo de Interesse Social - 
FUNHABlNS, instituido atmvbs do artigo 22 da Lei Complernentar no 081, 

de 2t de junho de 2007, que acrescentou a alinea "w" ao inciso IV, do art. 

3O da Lei Complementar no 020, de 02 de m a w  de 1999". 

0 PREFEITO MUNICIPAL. DO NATAL, Carlos Eduardo Nunes Alves, no uso de suas 

atribui@es, corn fundamento na Lei OrgAnica do Municipio, e tendo em vista o disposto 

na Lei Complementar Municipal no 081 de 21 de junho de 2007, 

DECRETA 

Art. lo - Fica aprovado o Regulamento do Fundo Municipal de Habitago - FUNHABINS, 

institufdo pelo artigo 22 da Lei Complementar Municipal no 08112007, nos termos do 

Anexol, parie integrante do presente Decreto, que define critkrios para destinaHo e 

controle dos recursos do Fundo Municipal de HabitaMo de lnteresse Social - 
FUNHABINS, bem como as atribui~bes, composi@o e regras gerais do FUNHABINS. 

Art. 2 O  - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicaMo, revogadas as disposiMes 

em contrArio. 

PalAcio Felipe Camario, em Natal, 26 de julho de 2007. 

CARLOS EDUARDO NUNES ALVES 

PREFEITO 

ANEXO l 

REGULAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL - 
FUNHABINS 

CAPITULO I 

DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAGAO 



Art. lo - 0 Fundo Municipal de HabitaHo de lnteresse Social - FUNHABINS fica vinculado 

a Secretaria Municipal de Habitacao, Regularizago Fundieria e Projetos Estruturantes - 
SEHARPE. 

Art. 20 - 0 Fundo Municipal de Habitago de lnteresse Social - FUNHABINS, instituido Lei 

Municipal no 081 de 21 de junho de 2007, sera constituido dos seguintes recursos: 

I. dotafles orqamentArias pr6prias; 

II. retorno dos financiamentos concedidos pelo FUNHABINS; 

111. doafles, auxilios e contribuig6es de terceiros; 

IV. recursos financeiros advindos do Fundo Nacional de Habita~Bo de lnteresse Social; 

V. outros recursos financeiros repassados pelo Governo Federal, Estadual e Municipal, 

bem 

como outros drgiios pOblicos, recebidos diretamente ou por meio de convenios; 

VI. recursos financeiros repassados de organismos internacionais, recebidos diretamente 

au 

por meio de convenios; 

VII. aportes de capital decorrentes da realizaHo de opera~bes de cr4dito em institui~Bes 

financeiras oficiais, nacionais ou estrangeiras, desde que previamente aprovadas em lei; 

VIII. rendas provenientes da aplica@o dos seus saldos disponiveis no mercado 

financeiro; 

IX. receitas provenientes da utilizaHo de institutes juridicos e politicos de intervenqao 

urbana 

previstos na Lei Federal no 10.257, de 10 de junho de 2001 (Estatuto da Cidade) ou pelo 

Plano Diretor da Cidade do Natal que gerem recursos corno wntrapartida a ser paga pela 

iniciativa privada ao Poder Pliblicxl, quando repassados peio Fundo de UrbanizaMo - 

FURB; 

X. outras receitas nao especificadas, a exce@o de impastos. 

Art. 3" - As receitas descritas neste artigo do Fundo Municipal de HabitaHo de Interesse 

Social - FUNHABINS see0 depositadas em conta especial a ser aberta em instiui~Bo 

financeira oficial de crMito, e movimentadas sob a fiscaliza@o do Conselho Municipal de 

HabitaHo de lnteresse Social - CONHABINS. 



Padgrafo him - os recursos do Fundo Municipal de Habitaqgo de lnteresse Social 

ficaeo sujeitos 8 Auditoria do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Node e da 

Controladoria Geral do Municlpio - CONTROL, por sua unidade competente. 

Art. 4 O  - 0 orGamento anual do Fundo Municipal de HabitaMo de lnteresse Social - 
FUNHABINS 

observard o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orwmenthrias, evidenciando as 

pol lticas 

municipais na drea de habitaHo. 

Pardgrafo Onico. - 0 orpmento do FUNHABINS integrard o orpmento do Municlpio, 

observando-se em sua elabora~go, execu~go e avalia~go as normas de controle interno 

deste oKamento. 

Art. 5 O  - Quando nHo estiverem sendo utilizados momentaneamente, e agds a autoriza~%o 

do Chefe do Executive, os recursos do FUNHABINS devefio ser aplicados no mercado 

financeiro, objetivando o aumento das receitas do Fundo, cujo resultado a ele revertefio. 

Art. 6 O  - 0 Fundo Municipal de Habitago de lnteresse Social - FUNHABINS terA por 

objetivo centralizar recursos destinados a Politica Habitacional de lnteresse Social e 

ReguIarizaq30 Fundiaria, na forma definida no inciso XXlll do art. 6' da Lei Complementar 

no 081 de 21 de junho de 2007, de forma a wntribuir para a redu@o do deficit 

habitacional e melhoria das condims habitacionais de assentamentos populacionais de 

baixa renda, cornpetindo-lhe: propiciar suporte e apoio financeiro a implementaq30 de 

programas habitacionais de interesse social destinados predominantemente a popu la@o 

corn renda familiar mensal de zero a tr&s salArios minimos, desde que nao seja 

proprietdria de imdvel, podendo ser ampliado at& seis salarios rninimos; cuncessao de 

subsidio, corn aplica@o de recursos a fundo perdido, para popula@o que se encontra em 

predrias condifles de habitabilidade, como areas de risco, assentamento subnormais e 

situapoes de extrerna casncia elou vulnerabilidade social; a@o integrada de 6rgaos e 

instituifles que objetivem o encaminhamento de solu@es habitacionais e a melhoria da 

qualidade de vida das populafles de baixa renda; 





VII. acornpanhar e manter o necessario controle dos temos de contrato e de oonvQnios 

para execuflo de programas e projetos firmados corn instituifles governamentais e ngo 

governamentais; 

VIII. firmar junto corn o Secretirio Municipal ou Adjunto de Habitago, Regularizago 

Fundiaria e Projetos Estruturantes - SEHARPE os cheques e demais documentos 

bandrios referentes as contas abertas e rnantidas em estabelecirnento de credito; 

IX. controlar a concesao e prestagBo de wntas de adiantarnentos e provimentos 

especiais ds unidades gestoras elou sewidores credenciados; 

X. submeter ao Secretaria Municipal de Habitago, RegularizaMo Fundiaria e Projetos 

Estruturantes - SEHARPE rninutas de convenios elou contratos a serem firmados com 

organiza~des financiadoras de habita@o de interesse social; 

XI. controtar e liquidar as despesas e efetuar compras e contratos; 

XII. captar recursos financeiros; 

XIII. desenvolver outras atividades indispensiweis 2r consecu~Zlo das finalidades do 

FUNHABINS. 

Art. 8 O  - 0 s  recursos do FUNHABINS, em conson8ncia com as diretrizes estabelecidas 

pelo CONHABINS, podeeo ser aplicados em: 

I. aquisi@o ou desapropriago de glebas e terrenos destinados implantaqao de 

programas habitacionais; 

II. constru~go de moradias; 

Ill. implantago de lotes urbanizados; 

IV. aquisicao de material de constru~&o; 

V. obras de melhoria de unidades habitacionais; 

VI. regulariza~go fundidria e urbanistica; 

Vll.urbaniza@o de favelas e de Areas Especiais de lnteresse Social - AEIS; 

VIII. aquisi~ao de imbveis para loca@o social; 

IX. aquisi~ao de irn6veis para a fixaqiio da popula$io no seu local de moradia; 

X. servipos de assistencia tecnica e juridica para implernenta@o de projetos e programas 

financiados peto Fundo; 

XI. serviws de apoio a organizaMo comuniuria para a implementa~ao de projetos e 

programas financiados pelo Fundo; 

XII. irnplementaMo ou complementa@o da infra-estrutura de loteamentos; 



XIII. revitaliza@o de &reas degradadas para uso habitacional; 

XIV. ag6es em vilas e habitams coletivas; 

XV. construNo e refona de equipamentos comunit&ios e institucionais vinculados a 

empreendimentos habitacionais, de saneamento ou de promogo social financiados pelo 

FUNHABINS; 

XVI. projetos experimentais de agrimoramento de tecnologia habitacional ou de 

saneamento; 

XVII. estudos e pesquisas destinados ao melhor conhecimento da s i t u a ~ o  da populaHo 

moradora em habitaNes precArias; 

XVlII. outras a~Bes nas Areas de habita~ao, saneamento e infra-estrutura aprovadas pelo 

CONHABINS. 

Art. Q0 - As politicas de aplica@o dos recursos do FUNHABINS sedo formuladas em 

conjunto corn o Conselho Municipal de Habita~ao de lnteresse Social - CONHABINS, a 

quern caber&, dentre outras atribuiFes definidas em lei, as seguintes: 

I. aprovar as diretrizes e normas para a gesgo do Fundo; 

II. aprovar a libera~ao de recursos do Fundo; 

Ill. aprovar normas e valores de remunera@o dos diversos agentes envolvidos na 

aplica~ao 

dos recursos do Fundo; 

IV. fiscalizar e acompanhar a aplica@o de recursos do Fundo. 

Art. 10 - Na cuncessao de financiamento corn recursos do Fundo Municipal de Habitaqso 

de lnteresse Social - FUNHABINS observar-se-go, em rela@o aos beneficihrios, as 

seguintes condifles: 

I. prazo de amortizaHo nao superior a 25 (vinte e cincu) anos; 

II. taxa de juros n3o superiores a 3% ( t6s por cento) ao ano; 

Ill. reajuste monetario pela varia@o do salario minimo nacional. 

51 O. A correc$o das prestagBes sera realizada 02 (dois) meses apds o reajuste salarial do 

mutuhrio, sendo que, o valor da mesma nao poded ultrapassar 20% (vinte por cento) da 

sua renda familiar. 



§ 2 O .  Apds o prazo de financiamento, pagas e quitadas todas as prestafles, se houver 

saldo 

devedor, este serA automaticamente extinto em favor do mutudrio. 

Art. 1 I  - As despesas do Fundo Municipal de  HabitaHo de Interesse Social - 
FUNHABINS se constituem de: 

I. financiamento total ou parcial de programas e projetos habitacionais, de interesse 

social, desenvolvidos pelo 6rggo da Administra~Zlo Municipal gestor do Fundo ou 

institui~aes com ele conveniadas; 

!I. aquisiHo de material permanente e de consumo e de outros insumos necessdrios ao 

desenvolvimento dos programas; 

Itl. desenvolvimento de programas de capacitaMo e aperfeiprnento de recursos 

humanos, na Area da habita~go; 

IV. desenvolvimento e aperfeigoamento dos instrurnentos de gesGo, planejamento, 

administra~go e controle das a@es de habitafio; 

V. atendimento de despesas diversas, de cahter emergencial, decorrentes de 

calamidades publicas, necessarias i~ execu~Bo das aq8es e servigos mencionados no art. 

19 da Lei Complementar no 081 de 21 de junho de 2007. 

Art. 12 - Revogam-se as disposifles em contrdrio. 

Art. 13 - Este Regulamento entra em vigor na data de sua publica@o 

PalAcio Felipe Camamo, em Natal, 26 de julho de 2007. 
CARLOS EOUARDO NUNES ALVES 
PREFEITO 




