
 

DECRETO Nº 4.124, DE 11 DE AGOSTO DE 2014. 
 

 
Dispõe sobre a criação do CIM – Cadastro de Interesse em 
Moradia no Município de Louveira e dá outras providências. 

 
 

NICOLAU FINAMORE JUNIOR , Prefeito Municipal de 
Louveira, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas, em especial pelo artigo 98, inciso XIV, da Lei Orgânica 
do Município de Louveira; 
 
Considerando a Lei Municipal nº. 2054/2009 alterada pela Lei 
Municipal nº. 2378/2014; 

 
Decreta: 

 
Art. 1º Fica instituído o CIM – Cadastro de Interesse em Moradia 

do Município de Louveira, composto por candidatos inscritos espontaneamente e de forma 
individualizada junto à Fundação Municipal de Habitação de Louveira -FUMHAB. 

 
§ 1º A gestão do Cadastro de Interesse em Moradia será de 

responsabilidade da FUMHAB, fundação pública responsável pela política habitacional do 
Município, conforme previsto nas Leis Municipais nº 2.054/2009 e 2.378/2014. 

 
§ 2º O Cadastro de Interesse em Moradia será uma política pública 

permanente e contínua que obedecerá ciclos de abertura e fechamento a serem implementados 
pela Fumhab, mediante necessidade técnica. 

 
§ 3º O acesso ao Cadastro de Interesse em Moradia será feito por 

meio de atendimento presencial junto à Fumhab, mediante agendamento prévio a ser realizado 
pelo site www.louveira.sp.gov.br ou em algum ponto de agendamento disponibilizado pela 
Administração Pública. 

 
§ 4º O cadastro somente será efetuado mediante apresentação 

completa da documentação pessoal estabelecida pela Fumhab; original e cópia. 
 
§ 5º A Fumhab responsabiliza-se em zelar, manter sigilo e 

discrição sobre a documentação apresentada pelos inscritos. 
 
Art. 2º  Caberá aos inscritos no CIM a atualização de seu cadastro, 

mediante comprovação documental, à medida que houver alterações. 
 
Parágrafo único. A atualização de cadastro deverá ser feita através 

de atendimento presencial na Fumhab, mediante agendamento prévio, conforme previsto no § 3º 
do Art. 1º do presente Decreto. 
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Art. 3º  O Cadastro de Interesse em Moradia servirá de base para o 
dimensionamento do déficit habitacional no Município, bem como para a inscrição dos 
cadastrados nos empreendimentos de interesse social a serem implantados no Município, desde 
que atendam os critérios estabelecidos para cada empreendimento. 

 
Art. 4º A Fumhab poderá utilizar-se do CIM para promover a 

divulgação de qualquer tipo de empreendimento habitacional no Município de Louveira, que 
utilize de subsídio público, financeiro ou em serviços, seja ele da esfera Federal, Estadual ou 
Municipal, especialmente através do Programa Minha Casa Minha Vida. 

 
Art. 5º A inscrição no CIM assegura ao candidato apenas a 

expectativa de direito, não garantindo a aquisição de unidade habitacional de interesse social 
promovido pelo Município de Louveira. 

 
Art. 6º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, 

revogando-se as disposições em contrário. 
 
 

Louveira, 11 de agosto de 2014. 
 
 
 
    NICOLAU FINAMORE JUNIOR 
    Prefeito Municipal 
 
     
                                               Publicado e Registrado na Secretaria de Administração em 11 de 
agosto de 2014. 
 
 
 

ANDRÉ LUIZ RAPOSEIRO 
Secretário de Administração 

 


