
 LEI MUNICIPAL Nº 2.750/12 - DE 14 DE DEZEMBRO DE 2012 

“Institui o Plano Municipal de Habitação de Interesse Social - 

PMHIS, e dá outras providências” 
 

A CÂMARA MANICIPAL DE GOIATUBA, Estado de Goiás, APROVOU e eu, Prefeito 

Municipal, SANCIONO a seguinte lei.  

CAPÍTULO I 

DOS CONCEITOS DOS TERMOS CONSTANTES NESTA LEI 

Art. 1º - Moradia digna: habitação adequada, sadia, segura, protegida, acessível e disponível e 

que inclua serviços básicos e o gozo da liberdade frente às discriminações de moradia e 

segurança da posse. 

Art. 2º - Habitação de Interesse Social: define uma série de soluções de moradias voltadas à 

população de baixa renda que não se restringe apenas à produção da unidade habitacional, mas 

envolve acesso à terra, a oferta de serviços e infraestrutura urbana e equipamentos sociais 

articulados a projetos técnico-sociais. 

Art. 3º - Projeto Técnico Social: trabalhos sociais voltados às populações beneficiárias dos 

programas de habitação visando o seu desenvolvimento e autopromoção, nos eixos de 

capacitação e geração de renda, educação sócio-ambiental e sanitária e organização da 

comunidade. 

Art. 4º - Grupos Específicos: populações vulneráveis que precisam de atenção especial no 

atendimento da política habitacional de interesse social, tais como: indígenas, quilombolas, 

ribeirinhos, comunidades tradicionais, mulheres mantenedoras do lar, idosos e pessoas 

portadoras de necessidades especiais (PNE). 

Art. 5º -Assentamentos Precários: habitações juridicamente irregulares com deficiências 

sanitárias e infra-estruturais, com caráter insalubre e /ou denso. 

Art. 6º -Banco de terras: estoque de terras regularizadas destinadas ao reordenamento e à 

política fundiária e de assentamento habitacional. 

SEÇÃO I 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 7º -Considera-se Política Habitacional de Interesse Social do Município, o conjunto de 

ações desenvolvidas pelo Poder Público em parceria com a Sociedade Civil, tendo como 

objetivo geral, garantir à população de baixa renda, acesso à moradia em área urbana ou rural, 

dotada de infraestrutura básica, bem como, a redução do déficit habitacional do Município.  



§ 1° A área urbana ou rural é considerada dotada de infraestrutura básica, quando possui 

abastecimento de água, soluções para esgotamento sanitário, limpeza e manejo de resíduos 

sólidos, drenagem e manejo de águas pluviais, fornecimento de energia elétrica e capacidade 

de circulação, adequada à saúde pública e à proteção do meio ambiente. 

§ 2° Considera-se população de baixa renda, a família que aufere renda mensal até 3 (três) 

salários mínimos. 

Art. 8º - O Plano Municipal de Habitação de Interesse Social PMHIS, tem por princípios 

estruturadores: 

Art. 9º - O Plano Municipal de Habitação de Interesse Social PMHIS, tem por princípios 

estruturadores: 

I – reconhecimento do direito à moradia como um direito humano, individual e 

coletivo; 

II – garantia da moradia digna como instrumento de desenvolvimento sustentável, 

entendido como o crescimento econômico aliado à inclusão social, cultural e harmonia 

ambiental; 

III – articulação das políticas habitacionais das três esferas de Governo, com as 

demais políticas setoriais de desenvolvimento econômico, social e ambiental, urbano e rural do 

Município; 

IV – efetividade da função social da propriedade pública e privada, como fundamento 

para a ordenação do uso do solo urbano e rural; 

V – reconhecimento da política habitacional, como política de Estado e não apenas de 

Governo; 

VI – gestão democrática como pressuposto para a efetivação do direito à moradia. 

Art. 10 - O Plano Municipal de Habitação de Interesse Social -PMHIS tem por objetivo, 

promover a redução sustentável do déficit habitacional, conforme Produto II, Diagnostico 

Habitacional anexo a esta Lei; 

Parágrafo Único - Para a realização do objetivo deste Plano, serão consideradas as seguintes 

diretrizes: 

I – prioridade de investimentos em planos, programas e projetos habitacionais para a 

população de baixa renda; 



II – utilização prioritária de áreas dotadas de infraestrutura básica, para realização de 

projetos habitacionais; 

III – utilização prioritária de áreas para implantação de projetos habitacionais de 

interesse social previstos; 

IV – incentivo à incorporação de tecnologias alternativas de produção habitacional e 

infraestrutura básica; 

V – garantia do acesso prioritário à moradia para idosos, deficientes e famílias 

chefiadas por mulheres; 

VI – fortalecimento institucional com a inserção articulada da função habitação na 

estrutura administrativa do Município e a criação de instâncias de governança e órgãos 

colegiados para planejamento e gestão habitacionais; 

VII – adoção de mecanismos de monitoramento e avaliação de impacto social das 

políticas, planos, programas e projetos habitacionais. 

Art. 11 - A produção e melhoria de unidades habitacionais de interesse social, apresenta como 

objetivos: 

I – reduzir o déficit habitacional do município através da produção de novas 

habitações bem como, combater a inadequação habitacional, promovendo a melhoria das 

condições de moradia da população. 

II – adotar o PMHIS como instrumento de gestão da Política Habitacional do 

Município que orientará as tomadas de decisões para investimentos habitacionais necessários 

para a redução das carências habitacionais no município. 

Art. 12 - A produção e melhoria de unidades habitacionais de interesse social deverá obedecer 

às seguintes diretrizes: 

I – Por ocasião da implantação de grandes projetos, sua aprovação dependerá da 

previsão de atendimento habitacional de interesse social incluindo infraestrutura por parte do 

agente econômico responsável, de acordo com o Art. 2º §6º I,II,III,IV Leis Federais nº 

6.766/79 que dispõe sobre o parcelamento do solo urbano e dá outras providências e com o 

Art.  Da Lei nº 11.977/2009 que dispõe sobre o Programa Minha Casa, Minha Vida – PMCMV 

e a regularização fundiária de assentamentos localizados em áreas urbanas); 

II – Desenvolver estratégias integradas para provimento de habitação de interesse 

social em áreas urbanas centrais, incentivando a aplicação de instrumentos urbanísticos pelos 

governos municipais para aproveitamento intensivo de infraestruturas, qualificação do estoque 

imobiliário instalado e combate à retenção especulativa de imóveis; 



II – Viabilizar através do Poder Público, tipologias habitacionais adequadas às 

características da região e da população atendida utilizando habitações que respeitem a 

diversidade cultural, cumprindo as condições de moradia digna; 

III – Estabelecer cotas de atendimento internas à faixa de renda de 0 a 3 salários 

mínimos, priorizando os estratos de renda mais baixa. No caso de famílias impossibilitadas de 

comprovação formal de renda, poderão ser aceitas formas alternativas de comprovação a serem 

aprovadas pelo Conselho Gestor do FMHIS.  

IV – Articular a produção habitacional com o desenvolvimento urbano respeitando o 

Plano Diretor. 

Art. 13 - Os agentes responsáveis pela produção e melhoria de unidades habitacionais de 

interesse social são: 

 

I – Poder Público; 

II – Privado individual 

III – Privado empresarial; 

IV – Movimentos, Entidades, Organizações Sociais e Cooperativas. 

 SEÇÃO II 

DIAGNÓSTICO HABITACIONAL 

Art. 14 - O Diagnóstico Habitacional, é a leitura feita sobre a realidade local no que diz 

respeito às condições de habitação no município, área urbana e área rural, identificando qual é 

a demanda e oferta, ou seja, o que falta e o que já existe para que a população tenha acesso à 

moradia digna. Encontra-se anexo a esta Lei. 

§ 1º Trata-se de fase preliminar do processo permanente de planejamento habitacional de 

interesse social. 

Parágrafo único. O Diagnóstico Habitacional é composto de: 

 I – levantamento e sistematização de dados físico-ambientais, sócio-organizativos e 

jurídico-legais em cadastro de necessidades habitacionais, devidamente georreferenciados na 

base cartográfica; 

II – análise dos dados; 

III – definição de diretrizes que subsidiarão a etapa subsequente de propostas e 

hierarquização das intervenções.  
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 Art. 15 - Para identificação dos instrumentos adequados às necessidades habitacionais 

diagnosticadas, cada assentamento de baixa renda deverá ser caracterizado sob as dimensões 

urbanístico-ambiental, jurídica e social, segundo uma das seguintes tipologias habitacionais: 

 I – Regularizado: localizado em áreas que não requerem intervenções urbanístico-

ambientais imediatas. Respeita a legislação aplicável à regularização fundiária, inclusive sob as 

condições da moradia. Pode, entretanto, requerer ações sociais para a geração de trabalho e 

renda ou melhoria das condições de vida de seus moradores, com o objetivo de assegurar a 

sustentabilidade de habitação; 

II – Regularizável para fins de redução do déficit habitacional quantitativo: localizado 

em áreas onde haja assentamentos com menor nível de necessidades habitacionais, cujas 

intervenções físicas para a adequação da infraestrutura básica, são de caráter pontual e não 

demandam a consolidação geológico-geotécnica, sendo o percentual de remoções com 

reassentamento ou remanejamento, quando necessárias, inferior a 5% do total de domicílios e 

os domicílios remanescentes adequados sob as condições de moradia. São passíveis de 

regularização jurídica e requerem ações sociais para a geração de trabalho e renda ou melhoria 

das condições de vida de seus moradores, com o objetivo de assegurar a sustentabilidade da 

habilitação; 

III – Regularizável para fins de redução do déficit habitacional quantitativo e 

qualitativo: localizados em áreas com densidade superior a 50 habitantes por hectare e índice 

de remoções com reassentamento ou remanejamento superior a 5%. Não apresentam traçado 

regular e/ou possuem a necessidade de realização de complexas obras geotécnicas ou de 

drenagem para implantação da infraestrutura básica. Há predominância de domicílios rústicos e 

improvisados. São passíveis de regularização jurídica e requererem ações sociais para a 

geração de trabalho e renda ou melhoria das condições de vida de seus moradores, com o 

objetivo de assegurar a sustentabilidade da habitação; 

IV – Não Regularizável para fins na redução do déficit habitacional quantitativo: 

localizado em áreas nas quais é necessária a remoção total dos domicílios por não atenderem às 

exigências legais de ocupação do solo, não sendo garantidas as condições mínimas de 

segurança e salubridade de seus ocupantes ou possível a requalificação das moradias. 

CAPÍTULO II 

SEÇÃO I 

OBJETIVOS, PRINCÍPIOS E DIRETRIZES 

Art. 16 - Fica instituída a Política Municipal de Habitação de Interesse Social – PMHIS com 

os seguintes objetivos: 
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I – viabilizar às populações urbanas, rurais e comunidades tradicionais, o acesso à 

habitação digna e adequada, assim como a regularização fundiária respeitando as 

especificidades locais, de modo a atingir assentamento humanos seguros, salubres, 

ambientalmente justos e produtivos. 

II – orientar o planejamento e a execução das políticas e programas de investimentos e 

subsídios, de forma a viabilizar o acesso à habitação, priorizando a população de baixa renda e 

a redução do déficit habitacional correspondente. 

Art. 17 - No desenvolvimento e consecução da PMHIS deverão ser observados os seguintes 

princípios: 

I – compatibilidade e integração das políticas habitacionais federal, estadual e 

municipal, bem como destas com as demais políticas setoriais de desenvolvimento urbano, 

ambiental e de inclusão social; 

II – moradia digna como direito e vetor de inclusão social; 

 III - Democratização, descentralização, controle social e transparência dos 

procedimentos decisórios; 

IV – cumprimento da função social da propriedade urbana visando coibir a 

especulação imobiliária e permitir o acesso à terra urbana e ao pleno desenvolvimento da 

função social da cidade, na forma da Lei nº 10.257, de 2001 – Estatuto da Cidade; 

V – acesso à habitação às famílias de baixa renda, priorizando o atendimento aos 

idosos, pessoas com deficiência, famílias em situação de risco e mulheres mantenedoras do lar; 

VI – respeito à diversidade de tipologias, à produção social e cultural das habitações. 

Art. 18 - Na estruturação, organização e atuação da PMHIS deverão ser observadas as 

seguintes diretrizes: 

I – priorizar e incentivar o aproveitamento de áreas dotadas de infraestrutura não 

utilizadas ou subutilizadas, inseridas na malha urbana; 

II – articular as ações da política habitacional junto aos órgãos da União e às 

administrações municipais, visando o aproveitamento de terrenos e edificações subutilizados e 

não utilizados, federais, estaduais e municipais na viabilização de programas voltados à 

habitação de interesse social; 

III – propiciar a sustentabilidade econômica, financeira, social, ambiental dos 

programas e projetos implantados respeitando as características da população local, suas 

formas de produção de moradia, de organização e suas condições socioeconômicas; 



IV – capacitar e qualificar de forma permanente os técnicos que atuam na política de 

habitação e fomentar programas voltados ao desenvolvimento institucional dos órgãos 

envolvidos com a Política Habitacional de Interesse Social; 

V – publicizar os resultados e ações da Política Habitacional e do PMHIS à sociedade 

civil, através de um Sistema Integrado de Informações de Habitação de Interesse Social – 

SIHIS, que disporá de base atualizada de dados e informações sobre as necessidades 

habitacionais dos municípios, bem como sobre as ações implementadas pelos órgãos ligados ao 

SMHIS. 

SEÇÃO II 

DOS EIXOS PROGRAMÁTICOS DA POLÍTICA DE HABITAÇÃO DE INTERESSE 

SOCIAL 

Art.19 - Para viabilizar os objetivos e diretrizes descritos nos artigos 15 e 17 da presente Lei, a 

PMHIS deverá ser desenvolvida a partir dos seguintes eixos programáticos: 

I – Produção e melhoria de unidades habitacionais; 

II – Urbanização e integração de assentamentos precários; 

III – Regularização Fundiária; 

IV – Assistência Técnica para habitação de interesse social; 

V – Banco de Terras; 

VI – Desenvolvimento Institucional. 

§ 1º Os eixos programáticos deverão integrar os planejamento governamental em termos de 

dispositivos administrativos e orçamentários. 

§ 2º Os recursos utilizados na consecução dos Eixos Programáticos da PMHIS, advirão do 

FMHIS – obedecendo aos percentuais estabelecidos anualmente pelo Conselho Gestor do 

Fundo, FEHIS e FNHIS, podendo ser complementados com recursos do Orçamento Geral do 

Estado, recursos da União, contrapartidas municipais e de organizações sociais.  

SEÇÃO III 

ZONEAMENTO HABITACIONAL DE INTERESSE SOCIAL 

Art. 20 - A regularização fundiária de interesse social sustentável no Município, deve ocorrer 

em áreas urbanas ou rurais, definidas como ZEIS – Zonas Especiais de Interesse Social, 

conforme apresentado no Diagnóstico Habitacional.  
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§ 1° Considera-se regularização fundiária sustentável, o conjunto de medidas jurídicas, 

urbanísticas, ambientais e sociais, que visam à regularização de assentamentos irregulares e à 

titulação para seus ocupantes, de modo a garantir o direito social à moradia, o pleno 

desenvolvimento das funções sociais da propriedade urbana e o direito ao meio ambiente 

ecologicamente equilibrado. 

§ 2° Considera-se Zona Especial de Interesse Social – ZEIS, a parcela de área urbana ou rural, 

destinada predominantemente à moradia da população de baixa renda e sujeita a regras 

específicas de parcelamento, uso e ocupação do solo, para fins de regularização fundiária 

sustentável.  

§ 3° A regularização fundiária deve fundamentar-se no Diagnóstico Habitacional e 

Institucional. 

Art. 21 - Para fins de parcelamento, ocupação e uso do solo, sobrepõem-se às Zonas Especiais 

de Interesse Social – ZEIS, do Município, prevista no Anexo único. 

§ 1º As AEIS – Áreas Especiais de Interesse Social dividem-se em: 

 I – ZEIS-1, 2, e 3:(Corresponde aos Setores Imperial I e II, Setor Residencial 

Recreio dos Bandeirantes, Setor Oeste, Vila Esplanada I e II , Jardim America, Setor 

Buriti Park,Setor Bananeiras, Setor Maranata,  Setor Novo Horizonte, Setor Morada 

Nova, Setor Parque  das Primaveras e Setor Bougaiville) parcelas de áreas urbanas ou 

rurais, as vezes com assentamentos regularizáveis, ocupadas predominantemente por 

população de baixa renda, constituída por algum tipo de irregularidade, seja no processo de 

ocupação, aprovação, execução e/ou registro, para as quais, existe interesse público em 

promover programas habitacionais de regularização fundiária sustentável, para melhoria da 

qualidade de vida de seus habitantes e a sua integração à malha urbana ou ao seu entorno; 

II – ZEIS-4:(Corresponde a gleba que se encontra entre o córrego Lajeado e o 

Setor imperial I) parcelas de áreas urbanas ou rurais, não edificadas, dotadas de infraestrutura, 

ou com potencial para sua implantação, imóveis subutilizados ou não utilizados, ou terrenos 

urbanizados de interesse social, nos quais há interesse público em implantar programas 

habitacionais, voltados para o atendimento ao déficit quantitativo. 

III – ZEIS-5:(Corresponde ao Povoado de Marcianópolis) parcelas de áreas 

urbanas rurais, ocupadas por assentamentos de baixa renda não regularizáveis, para as quais 

existe interesse público em promover programas habitacionais de urbanização e regularização 

fundiária, ordenação do uso e ocupação do solo e de melhorias habitacionais, visando à 

sustentabilidade e à promoção da melhoria da qualidade de vida de seus habitantes.  
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§ 2º As ZEIS - Áreas Especiais de Interesse Social destinam-se a conferir maior flexibilidade 

ao zoneamento habitacional de interesse social e permitir que os parâmetros urbanístico-

ambientais, acompanhem a dinâmica de crescimento do Município. 

§ 3º As ZEIS - Áreas Especiais de Interesse Social poderão ser estabelecidas por ato 

administrativo. 

SEÇÃO IV 

PARCELAMENTO, USO E OCUPAÇÃO DO SOLO 

Art. 22 - A regularização fundiária sustentável em ZEIS – Zonas Especiais de Interesse Social, 

deve ser realizada segundo parâmetros urbanísticos e de uso aplicáveis a cada tipo de AEIS – 

Áreas Especiais de Interesse Social, bem como, as regras de parcelamento do solo, definidas 

nesta Lei. 

Parágrafo único. Na ausência de parâmetros específicos para parcelamento, uso e ocupação 

do solo no município, serão utilizados os definidos em legislação estadual ou federal 

específicas. 

 Art. 23 - A implantação dos parcelamentos habitacionais de interesse social, deve respeitar as 

características topográficas do terreno, as linhas de drenagem, bem como, a implantação da 

infraestrutura básica. 

Art. 24 - São condições para usos não habitacionais em conjuntos habitacionais de interesse 

social: 

 I – atividades compatíveis com uso residencial: 

 

a) creches; 

b) escolas; 

c) equipamentos esportivos (quadras); 

d) praças; 

e) policlínicas; 

f) posto Policial. 

 Art. 25 - Será exigido laudo geológico-geotécnico para as seguintes situações: 

 

 I – áreas de risco; 

II – desmoronamento; 

III – inundações; 

IV – áreas próximas a nascentes ou rios. 
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SEÇÃO V 

GESTÃO PARTICIPATIVA 

Art. 26 - A gestão do Plano Municipal de Habitação de Interesse Social Integrado – PMHIS, 

deverá ser realizada de forma integrada com a Sociedade Civil e articulada com demais 

políticas setoriais, pelo Sistema Municipal de Habitação de Interesse Social – SMHIS. 

§ 1° O Sistema Municipal de Habitação de Interesse Social – SMHIS é composto pelo: 

 I – Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social; 

II – Conselho Gestor do Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social; 

III – Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Sócio-Econômico 

§ 2° O Sistema Municipal de Habitação de Interesse Social – SMHIS, deve integrar o Sistema 

Nacional de Habitação Social – SNHIS. 

Art. 27 - O Plano Municipal de Habitação de Interesse Sócia – PMHIS deverá ser revisto a 

cada 4 (quatro) anos coincidindo com a elaboração do Plano Plurianual (PPA) do município. 

 Art. 28 - A presente Lei, caso necessário , será regulamentada por Decreto pelo Chefe do 

Executivo Municipal. 

 Art. 29 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 

contrário. 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE GOIATUBA, Estado de Goiás, aos 

quatorze dias do mês de dezembro do ano dois mil e doze (14/12/2012). 
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