
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO 
REALIZADA EM 17/09/1996.

Aos dezessete dias do mês de setembro do ano de hum mil novecentos e noventa seis, às dezenove 
horas e cinquenta minutos, deu-se início à reunião ordinária do Conselho Municipal de Habitação, 
com quorum deliberativo para deliberar sobre a seguinte ordem do dia: 1) Política de Financiamento 
e Subsídio; 2) Comercialização dos Projetos no âmbito do Fincohap; 3) Revisão da Comissão de 
Orçamentos do Conselho e 4) Assuntos Gerais. O Presidente do Conselho, deu início à reunião 
solicitando a leitura das duas Atas de reuniões, ordinária e extraordinária, anteriores para aprovação 
dos presentes. Após leitura e aprovação, convocou o Sr. Lauro Kusplica, Coordenador Econômico 
Financeiro da COHAB-ST para leitura e esclarecimento do documento entregue aos conselheiros, 
denominado Política de Financiamento e Subsídio, o qual passamos a reproduzir, na íntegra. Valor 
de Financiamento: 1  – Composição do Custo:  valor  de financiamento será  obtido através da 
totalidade dos desembolsos realizados para a produção do empreendimento, atualizados pela UFIR 
–  Unidade  Fiscal  de  Referência,  desde  o  mês  do  efetivo  desembolso  até  o  mês  da  efetiva 
comercialização, considerando para sua composição os seguintes itens: Zeis  1  -   Terreno  como 
valor  simbólico  e  infra  estrutura  como valor  simbólico  em ambos  os  casos  deve  ser  ouvida  a 
COMUL, edificação; mão-de-obra operacional. Zeis 2 – Terreno mais localização fundiária, infra 
estrutura, edificação e mão-de-obra operacional. Zeis 3 – aluguel do imóvel, se houver, tributos 
municipais, reformas (material e mão-de-obra operacional), depreciação/conservação, conforme o 
caso e taxa de administração. Observação: a) Infra estrutura compreende: plenagem e eletrificação; 
b)  Mão-de-obra  compreende:  salário  e  encargos  sociais  operacionais  (pedreiros,  marceneiros, 
eletricistas, encanadores, armadores, mestres, encarregados, etc). 2 - Atribuição do Custo: Zeis 1 e 2 
– proporcional à área de cada lote ou fração ideal, excluindo-se portanto as áreas destinadas ao 
arruamento do projeto. Zeis 3 – apuração do custo total de todos os projetos do programa (lote de 
projetos)  rateado  pelo  número  de  famílias  beneficiadas.  Na  composição  do  custo  do 
empreendimento deverão  ser  excluídos  os  valores  dos  recursos  desembolsados  para  pagamento 
de:salários  e  encargos  do  pessoal  técnico  administrativo,  elaboração  do  projeto,  serviços  de 
terceiros, comunicação e despesas administrativas diversas. Tais valores deverão ser contabilizados 
com o título de custos indiretos, sendo o seu total considerado como subsídio.  Para tanto deverá ser 
construída pelo órgão gestor do Fincohap, planilha de Composição de Custos, única e aplicável às 
diversas  modalidades  de  Programa Habitacionais. Prazo de  Financiamento:  o prazo de,  digo, 
máximo de financiamento será de 144 (cento e quarenta e quatro) meses ou 12 anos, observando-se: 
a) o prazo de financiamento poderá ser produzido caso o beneficiário apresente condições de renda 
familiar que permita pagar o valor maior de prestação com a consequente redução do prazo original 
de financiamento; b) quando a prestação inicial exceder o valor de um salário mínimo, nos casos de 
Zeis I, o prazo poderá ser dilatado até o limite em que o valor da prestação seja compatível com a 
capacidade de comprometimento da mesma. Plano de Reajustamento: o índice de reajustamento 
será o mesmo aplicado aos depósitos em conta do F.G.T.S. Bem como sua periocidade, limitado à 
variação do salário mínimo. Taxa de Juros: os financiamentos realizados no âmbito do Fincohap 
serão remunerados conforme a lei. Comprometimento máximo da renda familiar na prestação: 
o valor máximo da prestação mensal, após calculada conforme sistema de amortização e tabela de 
juros,  não poderá comprometer  acima de 30% (trinta  por cento)  da renda familiar.  O nível  de 
comprometimento de renda estará limitado, ainda, segundo a renda verificada para cada família 
individualmente,  a  partir  dos  seguintes  percentuais:  até  1,0  salário  mínimo de  renda,  20% de 
comprometimento  máximo  da  renda  familiar;  de  1,1  a  1,5  (locação  social)  21%  de 
comprometimento  máximo  de  renda  familiar,  de  1,6  a  2,0  (locação  social)  22%  de 
comprometimento  ,  de  2,1  a  2,5  (financiamento)  23%  de  comprometimento;  de  2,6  a  3,0 
(financiamento)  e  24%  de  comprometimento;  de  3,1  a  4,0  (financiamento)  e  25%  de 
comprometimento;  de  4,1  a  5,0  (financiamento)  e  26%  de  comprometimento;  de  5,0  acima 
(financiamento) com 30% de comprometimento da renda familiar. Desemprego:  o beneficiário que 



se encontrar temporariamente ou fora do exercício de suas atividades informais terá o vencimento 
de suas prestações suspensos pelo prazo de 90 (noventa) dias. Este instituto poderá ser utilizado 
uma vez a cada 12 (doze) meses, sempre que configurar-se a situação de, digo, desemprego. Ao 
final do financiamento será verificado o número de meses em que a prestação estiver suspensa e 
automaticamente  prorrogado o  prazo  por  igual  período.  Após esclarecimentos  sobre  o  texto,  o 
mesmo foi integralmente aprovado, ressaltando-se que nos casos de Zeis 1 seja ouvida a COMUL 
de cada projeto quanto aos valores a serem financiados. A partir da aprovação o item 2 da ordem do 
dia fica automaticamente aprovado, uma vez que as regras para se  chegar aos valores a serem 
financiados estão definidas, ou seja, são consequência dessa fórmula. Passou-se a seguir ao item 3, 
da ordem do dia, ou seja, Revisão da Composição da Comissão de Orçamento. Foi informada a 
dificuldade da comissão realizar nas atividades pela ausência de alguns membros que compõem tal 
comissão. Ressaltada a importância do trabalho dessa comissão para o avanço e crescimento do 
Conselho. Após debates foi proposto que as reuniões sejam quinzenais e que se supra os faltosos 
com suplentes, sendo aceita pelos presentes. Assim passam a integrar a Comissão de Orçamento o 
Sr. Francisco dos Santos Sobrinho, Sr. Fernando Bezerra Neto e a Sra. Zaira de Freitas Souza. 
Passou-se a seguir ao item 4, ou seja, Assuntos Gerais. O Presidente do Conselho informa e solicita 
aos conselheiros  autorização para inscrever  no Cadastro Geral,  a  Cooperativa Habitacional  dos 
Trabalhadores da Estiva de Santos Meia Bola, a Cooperativa Habitacional Construção e Comércio 
Metropolitana  por  Moradia  e  o  Movimento  Pro  Moradia  Sonho  Dourado.  Aprovado  sem 
contestação.  Informou aos presentes sobre o convite  recebido para participação na Plenária por 
Habitação a ser realizada pela candidata Telma de Souza no próximo dia 25 de setembro às 20h, na 
Zona Noroeste. Por nada mais haver a tratar o Sr. Presidente encerrou a reunião às vinte uma horas 
e trinta minutos, que fica lavrada e após lida e aprovada será por mim, Fátima Eugênia S. José 
assinada, juntamente com os demais integrantes da Comissão Executiva do Conselho Municipal de 
Habitação presentes.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 


