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LEI N." 53112001- DE 14 DE AGOSTO DE 2001. 

CRIA CONSELHO MUNICIPAL DE HABITA(:AO 
CMH E DA OUTRAS PROVIDENCIAS. 

0 PREFEITO MUNICIPAL DE ATiLIO VIVACQUA, ESTADO DO 
ESPiRITO SANTO; Fa~to saber que a Camara Municipal aprovou e eu 
sanciono a seguinte Lei: 

CAPITULO! 
DOS OBJETIVOS 

Art. }0 
- Fica criado o Conselho Municipal de Habitayiio - CMH, 6rg1io 

deliberative, de caniter permanente e ambito municipal. 

Art. 2° - Respeitadas as competencias exclusivas do Legislative Municipal, 
compete ao Conselho Municipal de Habitayiio: 

1- definir prioridades da Politica Habitacional no Municipio; 
II- estabelecer as diretrizes a serem observadas na elaborayao do Plano 

Municipal de Habitayao; 
liT- aprovar a politica Municipal de Habitayao; 
IV- atuar na fonnulayao de estrategias e controle da execw;ao politica e 

Habitacional; 
V- proper crit€:rios para a programayiio e para as execuyOes financeiras e 

oryamentfu-ias do Fundo Municipal de Habitayiio e fiscalizar a 
movimenta~ao e a aplicayao dos recursos. 

VI- acompanhar crit€:rios para a programayiio e para as execuyOes 
financeiras; 

VII- acompanhar, avaliar e fiscalizar os serviyos Habitacionais prestados a 
populayiio pelos 6rgiios, entidades pllblicas e privadas no municipio; 

VIII- apreciar previamente os contratos e convenios referidos no que se refere 
a Habitayiio no Municipio. 

IX- elaborar e aprovar seu regimento interne; 
X- zelar pela efetivayiio do sistema descentralizado e participative de 

Habitayiio 
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XI- acompanhar e avaliar a gestae dos recursos arrecadados atraves de 
presta~t6es de financiamentos de Casas Populares e o desernpenho dos 
programas e projetos aprovados; 

CAPITULOll 
DA ESTRUTURA E DO FUNCIONAMENTO 

SE(:AO I 

DA COMPOSicAO 

Art. 3°- 0 C:MH teni seguinte composir;ao: 

1- Do Govemo Municipal: 
a- Representante (s) da Secretaria de Assistt~ncia Social ou 6rgao 

equivalente; 
b- Representante (s) do 6rg8o de Educar;iio; 
c- Representante ( s) do 6rgao de Sallde; 
d- Representante (s) do 6rgao de Habitacao; 
e- Representante (s) do 6rgiio de Trabalho; 
f- Representante (s) do 6rgiio de Finanr;as; 

II- Dos 6rgiios nao Govemamentais; 

a- Representante (s) das entidades ou associar;Oes comunitil.rias; 
b- Representante (s) da Sociedade Pestalozzi 
c- Representante (s) da Cfunara Municipal 
d- Representante (s) Conselho Municipal Direitos da Crianya e 

Adolescentes 
e- Representante ( s) de Pastoral da SaU.de 
f- Representante (s) de associayOes Rurais 

§ I 0 
- Cada titular do CMH teni urn suplente oriundo da mesma categoria 

representativa. 

§ 2°- Somente seni admitida a participayiio no C:MH de entidades juridicamente 

( rw;onstituidas e em regular funcionamento -- - - - --
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§ 3°- A soma dos representantes que tratam os incises n, III, IV do presente artigo 
nao sera inferior it metade do total de membros do CMH. 

Art. 4°- Os membros efetivos e suplentes do C:MJ-1 serao nomeados pelo Prefeito 
Municipal atraves de Decreta do Executive. 

§ 1°- Os representantes do Govemo Municipal sedio livre escolha do Prefeito. 

Art. 5°- A atividade dos membros do C:MI-1 reger-se-a pelas disposi~t6es seguintes: 

I- o exercicio da fun'tiiO de Conselheiro e considerado servi~o pUblico 
relevante, e nao sera remunerado; 

II- os Conselheiros serao excluidos do C1\.1H e substituidos pelos respectivos 
suplentes em caso de faltas injustificadas a 03 (tres) reuni6es 
consecutivas ou 05 (cinco) reuni6es intercaladas; 

III- os membros do CMH poderao ser substituidos mediante solicitar;ao da 
entidade ou autoridade responsavel, apresentada ao Prefeito Municipal, 

SEc;:AO IT 
DO FUNCIONAMENTO 

Art. 6°- A Secretaria Municipal de Assistencia Social ou equivalente, prestara o 
apoio administrative necessaria ao funcionamento do CMH. 

Art. 7"- Para melhor desempenho de suas funr;Oes do CMH podera recorrer a pessoas 
e entidades, mediante os seguintes crit6rios: 

1- consideram-se colaboradores do CMH, as institui~Oes formadoras de 
recursos humanos para a assistencia social. 

II- poderiio ser convidadas pessoas ou instituir;Oes de not6ria especializa~iio 
para assessorar o CMH em assuntos especificos; 
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Art 8°- Todas as reuni5es do CMH serao marcadas pelo Presidente do mesmo, que 
sera indicado no Decreta de nomeayiio do Executive Municipal. 

Art. 'P- 0 CMH elaborani seu Regimento Interne no prazo estabelecido pelos 
membros do mesmo logo que nomeados pelo Executive Municipal 

Art. 10°- A Secretaria Municipal a cuja competencia estejam afetadas as atribuiy5es 
objetos da presente Lei passani a chamar-se Secretaria Municipal de Assistencia 
Social. 

Art. 11°- Esta Lei entrani em vtgor na data de sua publicayiio, revogadas as 
disposiy5es em contnirio. 
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