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PROJETO DE LEI Nº 164-03/2015 
 

Altera dispositivos da Lei Municipal nº 
4.483, de 06 de setembro de 2007, que 
dispõe sobre a constituição do Conselho 
Municipal de Habitação, criação do Fundo 
Municipal a ele vinculado. 

 
Art. 1º Acrescenta o parágrafo único ao artigo 1º da Lei Municipal 4.483, de 06 

de setembro de 2007, o qual irá viger com a seguinte redação: 
“Parágrafo único. A presidência do Conselho Municipal de Habitação ficará a 

cargo do Secretário do Desenvolvimento Social, Trabalho e Habitação.” 
 
Art. 1º Altera o inciso V do art. 3º da Lei Municipal n° 4.483, de 06 de setembro 

de 2007, o qual passa a viger com a seguinte redação: 
 “V- doação de material de construção, adquiridos pelo Município, através do 
Fundo Municipal de Habitação, que promovam melhorias e ampliações de domicílios 
existentes que servem de residência a indivíduo e/ou famílias.” 

 
Art. 2º Inclui o inciso XVII ao art. 3º da Lei Municipal n° 4.483, de 06 de 

setembro de 2007, o qual passa a viger com a seguinte redação: 
“XVII- custear locação de imóvel de terceiros, na forma de aluguel social, a fim 

de assentar indivíduos ou famílias em situação habitacional de risco, emergência 
extrema ou de calamidade pública.” 

 
Art. 3º Altera o art. 7º da Lei Municipal n° 4.483, de 06 de setembro de 2007, o 

qual passa a viger com a seguinte redação: 
“Art. 7º O Fundo de que trata a presente Lei ficará vinculado diretamente à 

rubrica orçamentária da Secretaria de Desenvolvimento Social, Trabalho e Habitação.” 
 
Art. 4º Altera o art. 8º da Lei Municipal n° 4.483, de 06 de setembro de 2007, o 

qual passa a viger com a seguinte redação: 
“A Administração Municipal, através da Secretaria do Desenvolvimento Social, 

Trabalho e Habitação, fornecerá os recursos humanos e materiais necessários à 
consecução dos objetos da presente Lei.” 

 
Art. 5º Altera o caput do art. 10. da Lei Municipal n° 4.483, de 06 de setembro 

de 2007, o qual passa a viger com a seguinte redação: 
“Compete à Secretaria de Desenvolvimento Social, Trabalho e Habitação:” 
 
Art. 6º Revogam-se as disposições em contrário, esta Lei entra em vigor na 

data da sua publicação.  
 

GABINETE DO PREFEITO, em 11 de setembro de 2015. 
 
Visto da Assessoria Jurídica 
 
_______________________ 
 
Data:  ____/_____/20_____ 

 

 
 
 

Carlos Rafael Mallmann 
Prefeito de Estrela 
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Estrela, 11 de setembro de 2015. 

 
 
 
 

Mensagem Justificativa ao 
Projeto de Lei nº 164-03/2015 
 

Senhor Presidente e 
Senhores Vereadores: 
 
Dirigimo-nos a essa Casa Legislativa para encaminhar o 

Projeto de Lei nº 164-03/2015, que altera dispositivos da Lei Municipal nº 4.483, de 06 
de setembro de 2007, que dispõe sobre a constituição do Conselho Municipal de 
Habitação, criação do Fundo Municipal a ele vinculado. 

A presente medida se deve em virtude da necessidade de 
inclusão de dispositivo na Lei Municipal nº 4.483, de 06 de setembro de 2007, que 
permita o Município através do Fundo Municipal de Habitação, custear despesas com 
a locação de imóveis de terceiros, na forma de aluguel social, para famílias em 
situação de risco, emergência extrema ou de calamidade pública. 

A inclusão desse dispositivo permitirá que o Município 
intervenha em situações como a passada pelas famílias da Sra. Dulce e do Sr. Clovis, 
os quais foram beneficiados com uma residência geminada construída no ano de 2011 
de acordo com Processo Licitatório. Em 2014 a Secretaria de Desenvolvimento Social, 
Trabalho e Habitação recebeu a visita da Sra. Dulce, a qual relatou que a sua casa 
estava com rachaduras, e com a estrutura bastante abalada. 

O Setor de Engenharia realizou vistoria no local e 
constatou a gravidade da situação, a qual pode ser constatada no laudo que segue m 
anexo. 

As demais alterações ocorrem em virtude de que o 
Departamento de Habitação está ligado atualmente à Secretaria de Desenvolvimento 
Social, Trabalho e Habitação e não mais a Secretaria do Planejamento e 
Desenvolvimento Econômico. 

Desta forma, encaminhamos o presente Projeto de Lei, 
aguardamos a emissão de seu Parecer. 

 
Atenciosamente, 

 

 

 

Carlos Rafael Mallmann 
Prefeito de Estrela 

 
 
 

Ex.mo Senhor 
Ernani Luís de Castro 
Presidente da Câmara de Vereadores 
ESTRELA/RS 


