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LEI  N°70/2012,  DE17  DE  AGOSTO  DE  2012.

AUTORIZA          0           EXECUTIVO           MUNICIPAL          A
DESENVOLVER     ACOES     PARA     IMPLEMENTAR     0
PROGF`AMA    MINHA    CASA,    MINHA   VIDA    (PMCMV),
ESTABELECIDO   PELA   LEI   FEDERAL   N°   11977/2009,
ALTERADA  PELO  LEI  N°  12.424/2011.
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Fago   saber   que   a   Camara   Municipal   aprovou   e   eu,   ANDREIA   LINS   DEPOLLO,
Prefeita do  Municipio  de  Damian6polis,  Estado de  Goias   sanciono  a seguinte  Lei

Art.   1°  -0  Poder  Executivo  Municipal  fica  autorizado  a  desenvolver  todas  as  ag6es
necessarias    para     a    produgao    de     unidades    habitacionais,     implementadas    por
intermedio  do  mediante  Termo  de  Compromisso,  firmado  com  lnstituig6es  Financeiras
autorizadas  pelo  Banco  Central  do  Brasil  -  BACEN  e  Ministerio  das  Cidades,   como
agentes  repassadores  do  referido  programa  e/ou  do  Sistema  Financeiro  de  Habitagao
-SFH,  na forma  definida  pelo  Conselho  Monetario  Nacional  (CMN);

Art.   2°   -   Fica   o   Poder   Executivo   Municipal,   autorizado   a   aportar   aos   beneficiarios
selecionados  pelo  Programa,  recursos  financeiros,  bens  ou  servieos  economicamente
mensuraveis,   visando  a  complementaeao  dos  recursos   necessarios   a  produ¢ao  de
unidades  habitacionais;

§  Unico -As  areas  a  serem  utilizadas  no  Programa  Minha  Casa  Minha  Vida  (PMCMV),
deverao  conter a  infra-estrutura  necessaria estabelecida  na  legislaeao  municipal  com  a
contrapartida  de 4.500,00  (Quatro  Mil  e  Quinhentos  Reais  )  por beneficiarios,  referente
a:
1.  Terreno
2.  Fossa  e  Sumidouro
3.  PTS

4   Total

R$ 2.100,00
R$  1.950.00

R$450.00

R$  180.000,00 (  Cento e  Oltenta  Mil  Reals  )

Art   3° -Os  projetos  de  habitagao  popular dentro do  Programa  Minha  Casa  Minha  Vida
(PMCMV)  serao  desenvolvidos   mediante   planejamento  global,   podendo  envolver  as
Secretarias   Municipais   de   Obras,    Planejamento,    Receita,   Secretaria   Municipal   de
Habitagao  e Assistencia  Social,  cujas  unidades  habitacionais  nao  poderao  ter  area  dtil
construida,  Inferior  a  36m2  (trinta  e  seis  metros  quadrados);

Art.  4°  -Os  investimentos  relativos  a  cada  unidade,  integralizados  pelo  Poder  Pulblico
Municipal   a  titulo   de   complementa?ao   necessaria   para   a   construgao   das   unidades
habitacionais,      nao     serao     ressarcidos,      pelos     beneficiarios     contemplados,     em
conformidade  com  a  legislagao  do  Programa  Minha  Casa  Minha  Vida  (PMCMV)  e  com
o  estabelecido  pela  politica  Municipal  de  Habita?ao,  vigente,

Paragrafo  unico  -As  unidades  habitacionais  que  serao,  construidas  no  ambito  deste
Programa,  ficarac>  isentas  do  pagamento  do  alvara  de  construgao,  do  habite-se  e  do
lssQN  incidente sobre  as  mesmas`
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5° I  0  Executivo  Municipal  fica  autorizado  a  compromissar os  lotes  de  terrenos  de
sua  propriedade  aos   Beneficiarios  contemplados   pelo  Programa   Mlnha   Casa   Mi.nha
Vlda   (PMCMV),   de   acordo   com   os   requisitcis   estabelecidos   no   Programa   e   pela
Politica  Municipal  de  Habltagao  vlgente.

Art    6°   -   S6   poderao   ser   beneficiados   pelo   Programa   Minha   Casa,   Mlnha   Vida-
PMCMV,  pessoas  ou  familias  que  atendam  ao  estabelecido  na  legislagao  do  referido
programa  e  atendam  os  requisitos  estabelecidos  pela  Politica  Municlpal  de  habitagao
V,gente

Art.  7°  I As  despesas  decorrentes  da  execugao  da  presente  Lei  correrao  por conta  de
dotag6es  consignadas  no orgamento vigente e suplementadas,  se  necessario.

Art.  8° -  Esta  Lel  entra em  vigor na data  de sua  publlcagao

Gabinete da  Prefeita  Munlclpal  de  Damian6polis,  Estado de  Goias,  aos  17 dias  do  mss
Agosto  do ano de 2012

Lei  Aulonzativa  PMCMV/2012
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