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Lei n° 1.609, de 15 de outubro de 2019.

“Dispõe sobre criação do Programa
Municipal  de  Interesse  Social
denominado  “Lote  Solidário”  e  dá
outras providências”.

O  Prefeito  do  Município  de  Itajá,  Estado  do  Goiás,  no  uso  de  suas
atribuições  legais,  faz  saber  que  a  Câmara  de  Vereadores  desta
municipalidade aprova e eu sanciono a seguinte Lei:

Art.  1º  -  Fica  criado  o  Programa  Municipal  de  Interesse  Social

denominado “LOTE SOLIDÁRIO”, visando o desenvolvimento municipal, por

meio  da  ampliação  do  número  de  moradias,  a  diminuição  do  déficit

habitacional, a promoção do acesso à moradia digna, a melhoria das condições

de habitabilidade,  bem como a preservação ambiental  e  a  qualificação dos

espaços urbanos. 

Art.  2º  -  O programa de que se trata  o  artigo  anterior  consistirá  na

implementação pelo Poder Público de diversos benefícios principalmente à

população  do  município  de  Itajá,  visando  incentivar  a  fixação  de  suas

residências no Município de Itajá, incluindo através da doação de lotes para

fins de construção de moradias e instalações  de comércios  no Loteamento

denominado Parque dos Ipês. 

Art.  3º  -  A  elaboração,  a  implementação  e  o  monitoramento  do

Programa serão regidos pelos seguintes princípios:

I – reconhecimento do direito fundamental a moradia;
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II – Garantia do acesso a moradia digna como direito e vetor de inclusão

social;

III –  compatibilidade e integração das políticas habitacionais públicas,

bem  como  das  demais  políticas  setoriais  de  desenvolvimento  humano,

urbano, ambiental e econômico; 

IV – função social da propriedade urbana;

V- incentivo à produção de novas unidades habitacionais; e 

VI – gestão democrática.

Parágrafo único. Fica garantido o termo de reserva de propriedade em

dação em pagamento realizado com alguns proprietários em outra gestão, já

estabelecido  nesses  documentos  os  lotes  de  propriedade  desses,  no

Loteamento Parque dos Ipês, bem como tais proprietários não são abrangidos

pelos benefícios desta lei.

Art.  4º  -  O  programa  será  efetivado  em  até  14  (quatorze)  meses,

podendo ser prorrogado por igual período, iniciando em novembro de 2019 e

término  em  dezembro  de  2020,  ou  enquanto  houver  disponibilidade

financeira e interesse da Administração Pública Municipal.

DOS BENEFÍCIOS E CONDIÇÕES PARA CONCESSÃO

Art. 5º - Para fins de implementação do Programa “LOTE SOLIDÁRIO” e

a critério do Poder Executivo Municipal, a construção de moradias nos lotes

poderão ser realizadas através de mutirões comunitários, através de recursos

próprios,  financiamentos  públicos  ou  privados,  através  de  programas  de

moradias popular, execução direta.
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Art.  6º  -  São  condições  para  participar  do  programa  “LOTE

SOLIDÁRIO”:

I – Residir no Município de Itajá há no mínimo 02 (dois) anos (titular);

II-  Não ser proprietário de outro imóvel no Município de Itajá ou em

qualquer outro lugar em seu nome ou do cônjuge;

III-  Não ter sido beneficiário de outro programa habitacional junto ao

Município, ou junto ao Governo do Estado ou junto ao Governo Federal.

Art.  7º  -  Será  concedido  no  máximo  01  (um)  benefício  nesta  área

especifica de política setorial a cada grupo familiar,  sendo vedado qualquer

outro  atendimento  pelo  período  de  01  (um)  ano,  salvo  se  a  residência

utilizada  pela  família  for  atingida  por  algum  tipo de  catástrofe  natural  ou

calamidade pública ou, ainda, se houver justificativa em laudo fundamentado

pelo técnico da Secretaria Municipal de Assistência Social.

Art. 8º – O beneficiário que descumprir as normas de uso e aplicação do

benefício recebido, que utilizar de falsidade ideológica para beneficiar-se, ou

que prestar informações equivocadas para obter recursos financeiros, ficará

impedido de receber novos benefícios pelo período de 05 anos, além de ser

obrigado, sob as penas da Lei, a devolver aos cofres públicos, todo o valor das

despesas despendidas na doação ou na obra realizada, acrescidos de juros e

atualização monetária.

Art.  9º  –  Poderão  participar  do  Programa  “LOTE  SOLIDÁRIO”  as

pessoas que preencham, concomitantemente, as seguintes condições:

I – Ser pessoa física e residir no Município de Itajá;
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II – Não possuir outro imóvel residencial no território de Itajá ou e em

qualquer outro lugar;

III –  Não ter sido beneficiado anteriormente por programa municipal,

estadual ou federal semelhante nos últimos 10 (dez) anos;

IV – Ser maior de 18 (dezoito) anos emancipado;

V – Possuir carteira de identidade ou outro documento de identificação

oficial com foto e CPF, comprovante de endereço;

VI – Não estar inadimplente perante a Fazenda Pública Municipal;

Parágrafo  único  –  Caso  seja  constatada  inadimplência  perante  o

Município de Itajá, poderá o beneficiário solicitar junto ao setor competente e

negociação  do  débito,  através  do  REFIS  municipal,  para  que  não  haja

impedimento na concessão do benefício.

DA GESTÃO DO PROGRAMA 

Art. 10 – A gestão do Programa “LOTE SOLIDÁRIO” ficará a cargo do

FMHIS – Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social, que também irá

fazer o acompanhamento e a fiscalização da execução do Programa  através do

Conselho Municipal do Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social, as

despesas  resultantes  dessa  Lei  serão  utilizados  recursos  do  orçamento

conforme vigente.

DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 11 – Aquele que inserir, no Cadastro Municipal de informações de

Natureza Social, dado ou declaração falsa ou diversa daquela que deveria ter
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sido  inserida,  com  o  fim  de  alterar  a  verdade  sobre  o  fato,  será

responsabilizado civil, penal e administrativamente. 

Art.  12 –  Fica  incluído o  Programa Municipal  denominado  “LOTE

SOLIDÁRIO” no Plano Plurianual, na Lei de Diretrizes Orçamentárias e na Lei

Orçamentária Anual,  cabendo a Secretaria de Planejamento fazer os ajustes

necessários ao pleno cumprimento desta Lei.

Art. 13 – A seleção das famílias que irão fazer parte do Programa “LOTE

SOLIDÁRIO”  ficará a cargo da Secretaria Municipal de Assistência Social do

Município  de  Itajá,  cujos  critérios  de  seleção,  sorteio,  renda  familiar,

documentos comprobatórios necessários e outras diretrizes para a concessão

do  benefício  disposto  na  Lei,  será  regulamentado  através  de  decreto  do

executivo, em até 15 (quinze) dias após a aprovação desta Lei.

Parágrafo único – O processo de seleção das famílias aptas a participar

do Programa se dará através de chamamento e sorteio público, com a doação

através de cessão de uso autorizado pelo Poder Legislativo.

 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE ITAJÁ aos 15 dias do mês
de outubro do ano de 2019.

Prefeito Municipal Secretário Municipal da Administração
RENIS CESAR DE OLIVEIRA MARIO DEUSDETE NOVAIS CHAVES

Rua Antonio Nunes da Silva, 235 – Centro - CEP 75815-000  -  Fone: (64) 3648-7500 - Itajá-GO. 
site: www.itaja.go.gov.br   |    e-mail: prefeituraitajago@hotmail.com


	Lei n° 1.609, de 15 de outubro de 2019.

