
LEI Nº 6021 DE 17 DE ABRIL DE 2012.

DISPÕE SOBRE A UNIFICAÇÃO DOS
CONSELHOS MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
E HABITAÇÃO, CONSTITUINDO CONCIDADE
CASCAVEL - CONSELHO MUNICIPAL DA CIDADE,
REORGANIZA O FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO - FMH
E CRIA O CONSELHO GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE
HABITAÇÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A CÂMARA MUNICIPAL DE CASCAVEL, ESTADO DO PARANÁ, APROVOU, E EU,
PREFEITO MUNICIPAL, SANCIONO A SEGUINTE LEI:

TÍTULO I
DA UNIFICAÇÃO DOS CONSELHOS

CAPITULO ÚNICO
MEDIDAS PARA A UNIFICAÇÃO

Art. 1º  Fica estabelecida à unificação dos Conselhos Municipal de Planejamento e
Habitação, passando a constituir o CONCIDADE CASCAVEL - Conselho Municipal da
Cidade.

Parágrafo Único - Para efeito da unificação prevista no "caput" deste artigo, as atribuições,
finalidades e as áreas de competências dos anteriores Conselhos Municipal de
Planejamento e Conselho Municipal de Habitação, passam a integrar as finalidades e as
áreas de competências do CONCIDADE CASCAVEL - Conselho Municipal da Cidade.

Art. 2º  Na composição do CONCIDADE CASCAVEL - Conselho Municipal da Cidade
serão mantidas as representações dos segmentos que integram o Conselho Municipal de
Planejamento e Habitação.

§ 1º Os conselheiros, titulares e suplentes, dos Conselhos Municipal de Planejamento e de
Habitação, passam a integrar o CONCIDADE CASCAVEL - Conselho Municipal da Cidade,
conforme indicação do respectivo segmento, na proporcionalidade estabelecida no art. 5º
desta Lei, exercendo atuação conforme competências e responsabilidades.

§ 2º Com a unificação, a organização, Diretoria, Secretaria Executiva e Plenária do
CONCIDADE para o mandato 2011/2013, será exercida conforme Regimento Interno
aprovado pela Plenária do CONCIDADE CASCAVEL - Conselho Municipal da Cidade,
através de decreto.
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§ 3º Para o segundo mandato, após a realização da 5ª Conferência das Cidades, a
composição do CONCIDADE CASCAVEL - Conselho Municipal da Cidade será estruturada
conforme disposto no artigo 5º da presente lei.

TÍTULO II
DO COSELHO DA CIDADE - CONCIDADE

CAPÍTULO I
DA INSTITUIÇÃO E ATRIBUIÇÕES

Art. 3º  Fica criado o CONCIDADE CASCAVEL - Conselho Municipal da Cidade, órgão
colegiado, deliberativo, fiscalizador, propositivo, orientador e consultivo, integrante da
estrutura da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo - SEPLAN, que tem por
finalidade estudar e propor as diretrizes para a formulação e implementação da Política de
Desenvolvimento do Município, bem como acompanhar e avaliar a sua execução, a partir
da compreensão integradora dos fatores políticos, econômicos, financeiros, culturais,
ambientais, institucionais, sociais e territoriais, conforme diretrizes estabelecidas no Plano
Diretor de Cascavel e Lei Federal nº 10.257, de 10 de julho de 2001 - Estatuto da Cidade.

Art. 4º  Compete ao CONCIDADE CASCAVEL - Conselho Municipal da Cidade:

I - propor e deliberar sobre programas, instrumentos, normas e prioridades da Política de
Desenvolvimento do Município;

II - acompanhar, fiscalizar, deliberar e aprovar a implementação da Política de
Desenvolvimento do Município, em especial os programas relativos à política de gestão do
solo urbano e rural, de habitação, de saneamento ambiental, de mobilidade e transporte e
recomendar as providências necessárias ao cumprimento de seus objetivos;

III - propor e deliberar sobre a edição de normas gerais relacionadas à Política de
Desenvolvimento do Município e manifestar-se sobre propostas de alteração da legislação
pertinente;

IV - emitir orientações, recomendações e zelar pela aplicação da legislação municipal
relacionada à implementação do Plano Diretor, bem como, do Estatuto da Cidade - Lei
Federal nº 10.257, de 10 de julho de 2001 e dos demais atos normativos relacionados ao
desenvolvimento do Município;

V - promover a cooperação entre o poder público e a sociedade civil na formulação e
execução da Política de Desenvolvimento do Município, e ainda atuar como canal de
discussões, sugestões, queixas e denúncias relativas às ações de implementação dessa
política;

VI - estimular ações que visem propiciar a geração, apropriação e utilização de
conhecimentos científicos, tecnológicos, gerenciais e organizativos para a população do
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Município;

VII - promover a realização de estudos, debates e pesquisas sobre a aplicação e os
resultados estratégicos alcançados pelos programas e projetos desenvolvidos pelo
Município;

VIII - estimular a ampliação e o aperfeiçoamento dos mecanismos de participação e
controle social visando fortalecer o desenvolvimento sustentável do Município;

IX - participar, propor e acompanhar o processo de elaboração do Plano Plurianual - PPA,
Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO e Lei Orçamentária Anual - LOA, visando
estabelecer diretriz e critérios para a execução da Política de Desenvolvimento do
Município;

X - propor e deliberar sobre a criação de mecanismos de articulação entre os programas e
os recursos federais que tenham impacto sobre o desenvolvimento do Município;

XI - promover audiências públicas, conferências, seminários e encontros sobre temas
relacionados à Política de Desenvolvimento do Município, bem como estudos sobre a
definição de convênios na área de desenvolvimento sustentável do Município a serem
firmados com a União, Estados e outros organismos nacionais e internacionais públicos e
privados;

XII - convocar e organizar a Conferência Municipal das Cidades;

XIII - dar publicidade e divulgar seus trabalhos e decisões;

XIV - participar da elaboração, aprovação e fiscalização da execução do plano de aplicação
dos recursos financeiros, destinados ao Fundo Municipal de Habitação - FMH, solicitando
se necessário, o auxilio do órgão do Controle Interno, Contabilidade, Jurídico e Gestão
Orçamentária.

XV - eleger os membros para comporem o Conselho Gestor do Fundo Municipal de
Habitação;

XVI - aprovar seu regimento interno e decidir sobre as alterações propostas por seus
membros;

XVII - estabelecer programa de formação continuada, visando a permanente qualificação
de seus membros;

XVIII - interagir com os demais conselhos municipais, visando a integração no controle
social das ações de planejamento e implementação do Plano Diretor do Município;

XIX - acompanhar e avaliar a execução dos Planos Suplementares estabelecidos no art.
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215º da Lei Complementar nº 28 de 02 de janeiro 2006 - Plano Diretor, recomendando as
providências necessárias ao cumprimento dos seus respectivos objetivos;

XX - elaborar conjuntamente com o Poder Executivo a proposta de Política Habitacional
contida na Lei de Diretrizes Orçamentárias, Plano Plurianual e Orçamento Municipal;

XXI - definir os critérios e as formas para a transferência dos imóveis vinculados ao Fundo
Municipal de Habitação - FMH, aos beneficiários dos programas habitacionais;

XXII - deliberar as formas de apoio às entidades associativas e cooperativas habitacionais
cuja população seja de baixa renda, bem como as solicitações de melhorias habitacionais
com recursos provenientes do FMH;

XXIII - Acompanhar e exigir o cumprimento do instrumento Estudo de Impacto de
Vizinhança - EIV, em observação ao Plano Diretor.

XXIV - participar com os governos da União, dos Estados, demais Municípios e Sociedade
Civil na formulação e execução da política nacional de desenvolvimento urbano e rural;

Parágrafo Único - Em consonância com as orientações e recomendações a serem emitidas
pelo CONCIDADE CASCAVEL - Conselho Municipal da Cidade, previstas no inciso IV
deste artigo, a Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo implantará, no âmbito da
suas competências, as matérias relativas à aplicação do Plano Diretor e dos demais atos
normativos relacionados ao desenvolvimento do Município.

SEÇÃO II
DA COMPOSIÇÃO

Art. 5º  O CONCIDADE CASCAVEL - Conselho Municipal da Cidade, a partir da
realização da 5º Conferência Municipal das Cidades, será composto por 50 (cinqüenta)
membros titulares e respectivos suplentes, organizados por segmentos, distribuídos da
seguinte forma:

I - 20 (vinte) membros titulares e respectivos suplentes representantes do Poder Público,
sendo:

a) 01 (um) titular e respectivo suplente da APPIS/SEGOV - Assessoria de Políticas
Públicas e Inclusão de Pessoas com Deficiência;
b) 01 (um) titular e respectivo suplente da SEMED - Secretaria Municipal de Educação;
c) 01 (um) titular e respectivo suplente da SEAJUR - Secretaria Municipal de Assuntos
Jurídicos;
d) 01 (um) titular e respectivo suplente da SEADM - Secretaria Municipal de Administração;
e) 01 (um) titular e respectivo suplente da CETTRANS - Companhia de Engenharia de
Transporte e Trânsito;
f) 02 (dois) titulares e respectivos suplentes da SEPLAN - Secretaria Municipal de
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Planejamento e Urbanismo;
g) 01 (um) titular e respectivo suplente da SEMDEC - Secretaria Municipal de
Desenvolvimento Econômico;
h) 01 (um) titular e respectivo suplente da SESAU - Secretaria Municipal de Saúde;
i) 01 (um) titular e respectivo suplente da SEMA - Secretaria Municipal de Meio Ambiente;
j) 01 (um) titular e respectivo suplente da FUNDETEC - Fundação para Desenvolvimento
Científico e Tecnológico;
k) 01 (um) titular e respectivo suplente da SEMUC - Secretaria Municipal de Cultura;
l) 01 (um) titular e respectivo suplente da COHAVEL - Companhia de Habitação de
Cascavel;
m) 01 (um) representante titular e respectivo suplente da SEASO - Secretaria Municipal de
Assistência Social;
n) 01 (um) titular e respectivo suplente da SEACOM - Secretaria Municipal de Ação
Comunitária;
o) 01 (um) titular e respectivo suplente da SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças;
p) 01 (um) titular e respectivo suplente da SESOP - Secretaria Municipal de Serviços e
Obras Públicas;
q) 01 (um) titular e respectivo suplente dos Distritos Administrativos de Cascavel;
r) 01 (um) titular e respectivo suplente da Câmara Municipal;
s) 01 (um) titular e respectivo suplente dos Órgãos Estaduais;

II - 30 (trinta) membros titulares e seus respectivos suplentes representantes da Sociedade
Civil, sendo:

a) 04 (quatro) titulares e respectivos suplentes representantes de entidades profissionais,
acadêmicas e de pesquisa;
b) 05 (cinco) titulares e respectivos suplentes representantes do segmento empresarial;
c) 05 (cinco) titulares e respectivos suplentes representantes de entidades de
trabalhadores;
d) 03 (três) titulares e respectivos suplentes representantes de organizações não-
governamentais;
e) 13 (treze) titulares e respectivos suplentes representantes dos movimentos sociais e
populares.

§ 1º Consideram-se membros titulares e respectivos suplentes do CONCIDADE
CASCAVEL - Conselho Municipal da Cidade os órgãos e entidades indicados neste artigo
e aqueles eleitos durante a Conferência Municipal das Cidades.

§ 2º As entidades representantes da Sociedade Civil serão escolhidas e eleitas na
Conferência Municipal das Cidades e os demais serão indicados por seus respectivos
órgãos.

§ 3º A indicação dos membros titulares e suplentes dos segmentos elencados nos incisos I
e II do "caput" deste artigo será encaminhada ao órgão competente, mediante ofício, no
prazo de 30 (trinta) dias após a convocação feita pelo Secretário de Planejamento e
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Urbanismo e deverá ser homologada pelo Prefeito Municipal por Decreto.

§ 4º Os conselheiros não serão remunerados e sua função será considerada serviço
público relevante e de exercício prioritário, sendo justificáveis as ausências a quaisquer
outros serviços, quando determinado seu comparecimento as reuniões do Conselho ou
participação em diligências por este autorizada.

§ 5º Poderão, ainda, ser convidados a participar das reuniões do CONCIDADE CASCAVEL
- Conselho Municipal da Cidade, representantes de órgãos e entidades públicas ou
privadas, dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, bem como outros técnicos,
sempre que da pauta constar tema de suas áreas de atuação.

Art. 6º  Os membros do CONCIDADE CASCAVEL - Conselho Municipal da Cidade terão
mandato conforme orientação do ConCidades Nacional.

SEÇÃO III
DA ESTRUTURA E FUNCIONAMENTO

Art. 7º  O CONCIDADE CASCAVEL - Conselho Municipal da Cidade contará com a
seguinte estrutura:

I - plenária;

II - diretoria;

III - secretaria executiva;

IV - câmaras técnicas.

Art. 8º  Imediatamente após a posse dos conselheiros, a Plenária elegerá dentre seus
membros a diretoria do CONCIDADE CASCAVEL - Conselho Municipal da Cidade.

Art. 9º  O CONCIDADE CASCAVEL - Conselho Municipal da Cidade reunir-se-á
ordinariamente a cada mês, e extraordinariamente, sempre que convocado por seu
Presidente ou por maioria simples de seus membros.

SUBSEÇÃO I
DAS CÂMARAS TÉCNICAS

Art. 10  O CONCIIDADE CASCAVEL - Conselho Municipal da Cidade contará com o
assessoramento dos seguintes Câmaras Técnicas:

I - Habitação;

II - Saneamento Ambiental;
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III - Trânsito, Transporte e Mobilidade; e

IV - Planejamento e Gestão do Solo.

§ 1º Na composição das Câmaras Técnicas, deverá ser observada a representação dos
diversos segmentos indicados no art. 5º desta Lei.

§ 2º As Câmaras Técnicas serão coordenadas pelo conselheiro indicado entre seus
membros

§ 3º O Conselho poderá deliberar sobre a criação de grupos de trabalho.

SUBSEÇÃO II
DAS DELIBERAÇÕES

Art. 11  As deliberações do CONCIDADE CASCAVEL - Conselho Municipal da Cidade
serão feitas mediante resolução aprovada por maioria simples dos votos, desde que
presentes maioria absoluta dos membros.

Parágrafo Único - Entende-se por maioria simples o número total dos presentes, e por
maioria absoluta mais da metade do número total de indivíduos que compõe o grupo.

Art. 12  O Presidente exercerá o voto de qualidade em casos de empate.

Art. 13  O regimento interno do CONCIDADE CASCAVEL - Conselho Municipal da
Cidade será aprovado na forma definida por resolução, e será modificado somente
mediante aprovação de dois terços dos conselheiros titulares ou suplentes presentes.

SUBSEÇÃO III
DOS RECURSOS E APOIO ADMINISTRATIVO DO CONCIDADE CASCAVEL -
CONSELHO MUNICIPAL DA CIDADE

Art. 14  Caberá à Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo garantir o apoio
administrativo e os meios necessários à execução dos trabalhos do Conselho.

Art. 15  Para cumprimento de suas funções, o Conselho contará com recursos
orçamentários e financeiros consignados no orçamento do Fundo Municipal de Habitação.

Art. 16  Qualquer munícipe e entidade associativa ou de classe poderá requerer
informações e verificar os documentos pertinentes ao CONCIDADE CASCAVEL -
Conselho Municipal da Cidade, ressalvadas as informações que traduzam privilégio e
aquelas resguardadas por sigilo previsto em lei.

CAPÍTULO II
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DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DAS CIDADES

Art. 17  A Conferência Municipal das Cidades constitui um instrumento para garantia da
gestão democrática, sobre assuntos referentes à promoção da Política de Desenvolvimento
do Município.

Art. 18  São objetivos da Conferência Municipal das Cidades:

I - promover a interlocução entre autoridades e gestores públicos com os diversos
segmentos da sociedade sobre assuntos relacionados à Política de Desenvolvimento do
Município;

II - sensibilizar e mobilizar a sociedade para o estabelecimento de agendas, metas e
planos de ação para enfrentar os problemas existentes no Município de Cascavel;

III - propiciar a participação popular de diversos segmentos da sociedade para a
formulação de proposições, realização de avaliações sobre as formas de execução da
Política de Desenvolvimento do Município e suas áreas estratégicas; e

IV - propiciar e estimular a organização de Conferências das Cidades como instrumento
para garantia da gestão democrática das Políticas de Desenvolvimento do Município.

Art. 19  São atribuições da Conferência Municipal das Cidades:

I - avaliar e propor diretrizes para a Política de Desenvolvimento Município;

II - avaliar a aplicação do Plano Diretor Municipal e seus Planos Suplementares, do
Estatuto da Cidade e demais atos normativos e legislações relacionadas ao
desenvolvimento municipal;

III - propor diretrizes para as relações institucionais do CONCIDADE CASCAVEL -
Conselho Municipal da Cidade e da Conferência Municipal das Cidades com os conselhos
e conferências de caráter municipal regional, estadual e nacional; e

IV - avaliar a atuação e desempenho do CONCIDADE CASCAVEL - Conselho Municipal da
Cidade.

Art. 20  A Conferência Municipal das Cidades será realizada conforme orientação do
ConCidades Nacional.

Art. 21  Compete à Conferência Municipal das Cidades elegerem os membros titulares e
respectivos suplentes do CONCIDADE CASCAVEL - Conselho Municipal da Cidade
representantes da Sociedade Civil, respeitada a representação estabelecida para os
diversos segmentos.
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Parágrafo Único - A eleição de que trata o "caput" deste artigo será realizada durante a
Conferência Municipal das Cidades, em assembléia de cada segmento convocada pelo
Presidente da Conferência especialmente para essa finalidade.

TÍTULO III
DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO - FMH

CAPÍTULO I
DA REESTRUTURAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

Art. 22  O Fundo Municipal de Habitação, criado pela Lei Municipal nº 5.230, de 22 de
maio de 2009, passa a vigorar conforme disposições contidas no presente Título.

Parágrafo Único - O Fundo de Qualificação do Ambiente Urbano previsto no Plano Diretor
art. 260º lei 10257/2001 Estatuto das Cidades, integra o presente Fundo Municipal de
Habitação.

CAPÍTULO II
DAS DIRETRIZES DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

Art. 23  O Fundo Municipal de Habitação, de natureza contábil, tem por objetivo
centralizar e gerenciar os recursos orçamentários para a implementação da política de
qualificação do ambiente urbano do Município de Cascavel.

Art. 24  O Fundo Municipal de Habitação - FMH é constituído por:

I - dotação Orçamentária do Município.

II - recursos oriundos do Governo Federal e Governo Estadual;

III - receitas advindas dos pagamentos de prestações por parte dos mutuários beneficiados
pelos programas desenvolvidos com recursos do Fundo Municipal, Estadual e Nacional de
Habitação;

IV - rendimentos de aplicações financeiras das contas vinculadas ao Fundo Municipal de
Habitação;

V - os recursos provenientes do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) que lhe
forem repassados;

VI - as doações efetuadas, por pessoas físicas ou jurídicas de direito público ou privado
nacional ou estrangeiro, bem como por organismos internacionais;

VII - recursos financeiros oriundos de pessoas físicas ou jurídicas de direito público ou
privado, nacionais e internacionais de cooperação, recebidos diretamente ou por meio de
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convênios;

VIII - recursos provenientes do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FNHIS;

IX - transferências e interferências do Município;

X - empréstimos de operações de financiamento interno ou externo;

XI - acordos, contratos, consórcios e convênios firmados entre o Município e entidades em
geral;

XII - receitas provenientes de outorga onerosa do direito de construir;

XIII - receitas provenientes da concessão onerosa do direito de superfície em áreas
públicas municipais;

XIV - outras receitas que lhe sejam destinadas por Lei.

Art. 25  Qualquer munícipe e entidade associativa ou de classe poderá requerer
informações e verificar os documentos pertinente ao Fundo Municipal de Habitação - FMH,
ressalvada as informações que traduzam privilégio e aquelas resguardadas por sigilo
previsto em lei.

Art. 26  Os recursos constitutivos do Fundo Municipal de Habitação - FMH serão
obrigatoriamente depositados em agência bancária estatal, em conta especial de
denominação "Fundo Municipal de Habitação de Cascavel", mediante conta remunerada e
movimentada pelo ordenador de despesas do Município, conforme regulamento vigente.

Art. 27  O serviço contábil do Fundo Municipal de Habitação - FMH será executado pela
Secretaria de Finanças do Município, através do Departamento de Contabilidade.

CAPÍTULO III
DAS APLICAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DOS RECURSOS DO FUNDO MUNICIPAL
DE HABITAÇÃO - FMH

Art. 28  As aplicações do Fundo Municipal de Habitação - FMH serão destinadas às
ações que contemplem:

I - aquisição, construção, conclusão, melhoria, reforma, locação social e arrendamento de
unidades habitacionais em áreas urbanas e rurais;

II - produção de lotes urbanizados para fins habitacionais;

III - urbanização, produção de equipamentos comunitários, regularização fundiária e
urbanística de áreas caracterizadas de interesse social;
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IV - implantação de saneamento básico, infra-estrutura e equipamentos urbanos,
complementares aos programas habitacionais de interesse social;

V - aquisição de materiais para construção, ampliação e reforma de moradias de interesse
social;

VI - recuperação ou produção de imóveis em áreas encortiçadas ou deterioradas, centrais
ou periféricas, para fins habitacionais de interesse social;

VII - aquisição de terrenos, vinculada à implantação de projetos habitacionais de interesse
social;

VIII - outros programas e intervenções de interesse social necessários à implementação da
Política de Desenvolvimento do Município, na forma aprovada pelo CONCIDADE
CASCAVEL - Conselho Municipal da Cidade

IX - realização de estudos e pesquisas voltadas ao conhecimento das necessidades
habitacionais e ao desenvolvimento e aperfeiçoamento de tecnologias com vistas à
melhoria da qualidade e à redução dos custos das unidades habitacionais;

X - ampla publicidade às formas de acesso aos programas, às modalidades de acesso à
moradia, aos critérios para inscrição no cadastro de demanda e de subsídios concedidos,
às metas anuais de atendimento habitacional, aos recursos aplicados e previstos
identificados pelas fontes de origem, às áreas objeto de intervenção, aos números e
valores dos benefícios e dos financiamentos concedidos, de modo a permitir o
acompanhamento e fiscalização da sociedade e nas ações do Fundo Municipal de
Habitação - FMH.

XI - programas de revitalização do espaço público urbano e rural;

XII - estruturação do CONCIDADE CASCAVEL - Conselho Municipal da Cidade;

XIII - qualificação dos Conselheiros;

XIV - aquisição e urbanização de novas áreas para população;

XV - realização de Conferências das Cidades e Fóruns ligados ao Plano Diretor, em
conformidade com as disposições da Lei do Plano Diretor;

Parágrafo Único - A aplicação dos recursos em áreas urbana e rural deve submeter-se à
política de desenvolvimento do Município expressa no Plano Diretor.

CAPITULO IV
DO CONSELHO GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO - FMH
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SEÇÃO I
DA COMPOSIÇÃO

Art. 29  O Fundo Municipal de Habitação será gerido por um Conselho Gestor.

Art. 30  O Conselho Gestor é órgão de caráter deliberativo e será composto, observada a
representação dos diversos segmentos indicados no art. 5º desta Lei, por 10 (dez)
membros titulares e respectivos suplentes, integrantes do CONCIDADE CASCAVEL -
Conselho Municipal da Cidade, distribuídos da seguinte forma:

I - 4 (quatro) membros titulares e respectivos suplentes representantes do Poder Público;

II - 6 (seis) membros titulares e respectivos suplentes representantes da Sociedade Civil.

§ 1º Os membros do Conselho Gestor serão indicados pelo CONCIDADE CASCAVEL -
Conselho Municipal da Cidade, escolhidos dentre os representantes dos respectivos
segmentos e nomeados pelo Prefeito do Município de Cascavel, através de Decreto.

§ 2º A Presidência do Conselho Gestor será escolhida entre seus membros conforme
disposições estabelecidas no Regimento Interno.

§ 3º O presidente do Conselho Gestor exercerá o voto de qualidade.

§ 4º Competirá à Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo proporcionar ao
Conselho Gestor os meios necessários ao exercício de suas competências.

Art. 31  O mandato dos membros do Conselho Gestor coincidirá com o mandato dos
conselheiros do CONCIDADE CASCAVEL - Conselho Municipal da Cidade.

Art. 32  As decisões do Conselho Gestor serão tomadas por maioria qualificada.

Art. 33  A participação no Conselho Gestor será considerada como de relevante interesse
público, vedado aos seus membros titulares e suplentes qualquer tipo de remuneração.

SEÇÃO II
DAS COMPETÊNCIAS DO CONSELHO GESTOR

Art. 34  Ao Conselho Gestor do FMH compete:

I - estabelecer diretrizes e fixar critérios de alocação dos recursos do Fundo Municipal de
Habitação - FMH, observando o disposto nesta Lei, a política habitacional do Município de
Cascavel e as diretrizes do CONCIDADE CASCAVEL - Conselho Municipal da Cidade;

II - aprovar orçamentos e planos de aplicação e metas anuais e plurianuais dos recursos do
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Fundo Municipal de Habitação - FMH;

III - apreciar e deliberar sobre as contas do Fundo MH, bimestralmente.

IV - dirimir dúvidas quanto à aplicação das normas regulamentares, aplicáveis ao Fundo
Municipal de Habitação, mas matérias de sua competência;

V - aprovar seu regimento interno.

§ 1º O Conselho Gestor juntamente com o CONCIDADE CASCAVEL - Conselho Municipal
da Cidade 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.

§ 2º O Conselho Gestor juntamente com o CONCIDADE CASCAVEL - Conselho Municipal
da Cidade promoverá audiências públicas e conferências, representativas dos segmentos
sociais existentes, para debater e avaliar critérios de alocação de recursos e programas
habitacionais existentes.

Art. 35  O Conselho Gestor poderá recorrer a outros profissionais e/ou solicitar apoio
técnico especializado, quando houver dúvidas atinentes às matérias de sua competência.

TÍTULO IV
DISPOSIÇÕES GERAIS, TRANSITÓRIAS E FINAIS.

Art. 36  Esta Lei será implementada em consonância com as recomendações para a
constituição de Conselhos Estaduais e Municipais das Cidades, com base na Resolução nº
13, de 16 de junho de 2004, e na Resolução nº 25, de 18 de março de 2005, do
CONCIDADES CASCAVEL - Conselho Municipal da Cidade e nas deliberações da 2º
Conferência Nacional das Cidades, bem como na Lei nº 11.124, de 16 de junho de 2005,
que dispõe sobre o Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social - SNHIS, cria o
Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FNHIS e institui o Conselho Gestor do
FNHIS, e suas regulamentações.

Art. 37  As dúvidas e os casos omissos desta Lei serão resolvidos pela Plenária do
CONCIDADE.

Art. 38  A instalação do CONCIDADE CASCAVEL - Conselho Municipal da Cidade
ocorrerá no prazo máximo de 60 (sessenta) dias contados a partir da publicação desta Lei.

Art. 39  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 40  Revogam-se a Lei Municipal nº 4.243, de 5 de maio de 2006, a Lei Municipal
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nº 4.344, de 15 de agosto de 2006, a Lei Municipal nº 5.369, de 2 de dezembro de 2009 e
demais disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal, Cascavel, 17 de Abril de 2012.

Edgar Bueno
Prefeito Municipal

Kennedy Machado
Secretário de Assuntos Jurídicos
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