
LEI Nº 1.050, DE 08 DE DEZEMBRO DE 2010. 
  

 
“Altera a Lei Municipal n° 998, de 13 de Abril de 
2010”. 

 
 

O PREFEITO MUNICIPAL. Faço saber que o Legislativo Municipal aprovou e eu 
sanciono a seguinte Lei: 

 
 

Art. 1º Ficam alterados os artigos 2° e 5° da Lei Municipal n° 998, de 13 de abril de 
2010, a qual Cria o Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social – FHIS e institui o 
Conselho Gestor, que passa a vigorar com a seguinte redação: 

... 

Art. 2o Fica criado o Fundo de Habitação de Interesse Social – FHIS, de natureza 
contábil, com o objetivo de centralizar e gerenciar recursos orçamentários para os programas 
destinados a implementar políticas habitacionais de interesse social direcionadas à população de 
menor renda. 

... 

Art. 5º O Conselho Gestor é órgão de caráter deliberativo e será composto por 
representantes de entidades públicas e privadas, bem como de segmentos da sociedade ligados à 
área de habitação, tendo como garantia o princípio democrático de escolha de seus 
representantes e a proporção de ¼ (um quarto) das vagas aos representantes de movimentos 
populares.   

§ 1º A composição, as atribuições e o regulamento do Conselho Gestor poderão ser 
estabelecidos pelo Poder Executivo. 

§ 2o A Presidência do Conselho-Gestor do FHIS será exercida pelo Secretário Municipal 
de Saúde e Assistência Social. 

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

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

... 

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Gabinete do Prefeito Municipal de Nova Ramada, Estado do Rio Grande do Sul, em 08 de 
dezembro de 2010. 
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