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PROJETO DE LEI MUNICIPAL Nº 74/2019. 
 
 

INSTITUI PROGRAMA DE INTERESSE SOCIAL DENOMINADO 
“MINHA MORADIA” ATRAVÉS DA DOAÇÃO DE LOTES URBANOS 
A FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA COM O OBJETIVO DE VIABILIZAR 
A CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES POPULARES NO LOTEAMENTO 
LEONIDES KOVALSKI, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

 
 

O PREFEITO MUNICIPAL DE SEBERI, Estado do Rio Grande do Sul, no uso das atribuições 
legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal e demais legislação em vigor. 

 
FAÇO saber que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei: 
 
Art. 1º. Fica instituído o Programa habitacional denominado “Minha Moradia” no 

loteamento Leonides Kovalski, em Zona de Interesse Social, assim declarada pela Lei Municipal nº 
4.313/2017, alterada pela Lei Municipal nº 4.356/2017. 

 
Art. 2º. São objetivos do programa de que trata esta Lei: 
I - garantir o direito à moradia adequada e às condições de vida digna; 
II - fomentar a integração social; 
III - garantir o bem-estar dos munícipes; 
IV - reduzir as desigualdades através da melhoria na qualidade de vida; 
V - ampliar o acesso à lotes urbanos com infraestrutura para a população de baixa renda; 
 
Parágrafo Único. Para garantir a ampla participação da população interessada e a 

efetividade do Programa Habitacional de Interesse Social a Administração Municipal garantirá a sua 
publicização e transparência no processo de concessão do benefício de que trata esta Lei. 

 
Art. 3º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a promover a doação de lotes urbanos 

ao programa habitacional instituído pelo art. 1º desta lei a famílias de baixa renda residentes no 
Município de Seberi/RS, com o objetivo de viabilizar a construção de Unidades Habitacionais 
Populares. 

 
§ 1º. A doação de que trata o caput do presente artigo, obedecerá as definições, obrigações, 

critérios e prazos estabelecidos na presente lei. 
 
§ 2º. Para fins desta lei, considera-se família de baixa renda aquela que possui renda familiar 

de valor igual ou inferior a 3 (três) salários mínimos. 
 
Art. 4º. Os lotes urbanos de propriedade do município, que serão doados com finalidade 

exclusiva de instituir o programa habitacional, estão inseridos na área total de 16.062,99m² 
(dezesseis mil sessenta e dois metros e noventa e nove decímetros quadrados), de que trata a 
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matricula nº 12.997 do Registro de Imóveis da Comarca de Seberi/RS, sendo que a área já dispõe de 
infraestrutura básica. 

 
§ 1º. A área de que trata o caput do presente artigo será fracionada em lotes similares e 

individualizados em matrículas em nome do Município, para posterior doação. 
 
§ 2º. Fica autorizada a titulação ao beneficiário do respectivo lote urbano, mediante 

escritura pública, com vinculação dessa titulação ao cumprimento dos seguintes encargos, sob pena 
de reversão da doação: 

I - a obrigatoriedade da construção de habitação (casa) com a finalidade exclusiva de 
moradia do beneficiário e de sua família; 

II - início e finalização da construção (casa) nos prazos previstos no artigo 7º deste lei; 
III - inalienabilidade do imóvel pelo prazo de 10 (dez) anos; 
IV - desistência do programa por parte do beneficiario até o prazo limite fixado para a 

finalização da construção. 
 
§ 3º. O município fará escritura pública de doação do lote urbano em favor do beneficiario 

antes da construção, ficando permitida a possibilidade de oferecer o lote em garantia de 
financiamento habitacional. 

 
§ 4º. Para efeitos de escrituração será considerado o valor venal do imóvel, sendo de 

responsabilidade dos beneficiários os custos cartoriais e registrais. 
 
§ 5º. Isenção do pagamento do imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI -1ª 

Transmissão (Município ao beneficiário). 
 
Art. 5º. A distribuição dos lotes dar-se-á periodicamente de acordo com a quantidade de 

lotes em condições de serem doados, famílias cadastradas e classificadas pelo processo de seleção, 
mediante sorteio público. 

 
Parágrafo Único. No sorteio público deverão estar presentes representantes das famílias 

classificadas, membros do Conselho Municipal de Habitação e Membros da Comissão Técnica 
especialmente designada por ato do poder executivo para esta finalidade. 

 
Art. 6º. O Município disponibilizará gratuitamente dois tipos de projetos padrão da 

construção que poderão ser utilizados ou não pelos beneficiários do programa. 
 
Parágrafo Único. Os projetos do programa habitacional de que trata a presente lei ficam 

isentos das taxas municipais de aprovação de projeto; licença ambiental; expedição de carta de 
habite-se, bem como de outros alvarás e certidões previstas na legislação municipal, porém o projeto 
deverá ser aprovado pela municipalidade e o respectivo alvará deverá ser emitido. 

 
Art. 7º. A construção da unidade habitacional será de responsabilidade do beneficiário e 

deverá ser iniciada no prazo máximo de 6 (seis) meses e finalizada em até 24 (vinte e quatro) meses, 
a contar da data da firmatura de escritura pública de doação. 
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Parágrafo Único. Não sendo iniciada a construção ou não sendo concluída nos prazos 

previstos no caput deste artigo, o imóvel doado será revertido automaticamente, ao patrimônio do 
Município, ficando o donatário sem direito a recebimento de indenização por qualquer benfeitoria 
realizada sobre o mesmo. 

 
Art. 8º. O beneficiário da doação de terreno não poderá ser beneficiado por outras doações 

de programas habitacionais do município, pelo prazo de 10 (dez) anos. 
 
Art. 9º. O Poder Executivo através das Secretarias e Órgãos responsáveis fiscalizará e 

efetuará diligências a qualquer momento, para verificar se existe ocupação irregular dos lotes, objeto 
do programa instituído pela presente lei, e havendo comprovação deste fato, providenciará a 
retomada da posse do imóvel, destinando-o ao programa. 

 
Parágrafo Único. Também compete aos órgãos responsáveis (Secretaria Municipal de 

Desenvolvimento, através do Departamento de Habitação; Secretaria Municipal de Assistência Social; 
Conselho Municipal de Habitação e Equipe Técnica responsável pelo programa) a aplicação e 
fiscalização do cumprimento das regras e o atingimento dos objetivos do programa habitacional, 
criado pela presente lei, bem como a emissão de pareceres necessários. 

 
Art. 10. A Equipe Técnica será nomeada por ato do Chefe do Poder Executivo e será 

composta por 4 (quatro) membros, sendo: 
I - um profissional de Serviço Social vinculado a Secretaria Municipal de Assitencia Social; 
II - um profissional do Centro de Referência da Assistência Social; 
III - um profissional responsável pelo Departamento Municipal de Habitação; e 
IV - um membro representante indicado pelo Conselho de Habitação. 
 
Art. 11. O período das inscrições, que deverá ser igual ou superior a 20 (vinte) dias, será 

precedido de ampla divulgação, através da publicação de edital em jornal de circulação local, site do 
município e mural de publicações oficiais do município. 

 
§ 1º. As inscrições serão efetuadas através de Ficha de inscrição/Termo de Compromisso 

apropriado, onde constarão as regras do Programa. 
 
§ 2º. É vedada a inscrição para o programa para mais de uma pessoa da mesma unidade 

familiar. 
 
§ 3º. Para ter acesso as inscrições as famílias deverão residir no município de Seberi, e no 

momento que se afastarem do Município durante qualquer fase do processo de seleção terão sua 
inscrição anulada. 

 
§ 4º. No ato da inscrição, os candidatos deverão, obrigatoriamente: 
I - fazer cadastro no Departamento de Habitação, junto a Prefeitura Municipal através do 

preenchimento de Ficha de Inscrição e assinatura de Termo de Compromisso; 



 

 

 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBERI 
Avenida General Flores da Cunha, 831 – Centro – CEP 98380-000 
Fones: 55.3746.1122 e 55.3746.1127 
Email: secretaria@pmseberi.com.br 
Site: www.pmseberi.com.br 
CNPJ 87.613.196/0001-78 

 

 

II - indicar no Termo de Compromisso qual modalidade pretendida, se construção através de 
Projeto Padrão (disponibilizado pela Prefeitura Municipal) ou projeto próprio; 

III - anexar a ficha de inscrição documento com fotografia interessado e seus dependentes; 
IV - comprovar a renda familiar do família interessada, através da apresentação da Carteira 

de Trabalho, Contrato de Trabalho, Folha de pagamento, Declaração do beneficiário sob as penas da 
lei, somada à avaliação estudo social por profissional do serviço social, e outros meios admitidos em 
direito; 

V - comprovar que reside no Município de Seberi há pelo menos 2 (dois) anos, através da 
apresentação de faturas de energia, água, telefone, internet e/ou contrato de aluguel; 

VI - comprovar que não possui imóvel em nome próprio e/ou do cônjuge ou companheiro 
(propriedade ou posse), seja urbano ou rural, matriculado ou não no Registro de Imóveis da 
Comarca, através da apresentação de Certidão Negativa do Registro de Imóveis ou Declaração 
firmada pelo interessado); 

VII - Comprovar que não tenham sido beneficiários em outros programas habitacionais no 
âmbito municipal, estadual ou federal, com escritura de doação ou cessão de uso. 

 
§ 5º. Caso as exigências previstas no parágrafo anterior, em relação a inscrição, não forem 

atendidas na sua totalidade, fica prejudica a fase de seleção para o interessado e o mesmo excluído 
da seleção. 

 
§ 6º. Não poderão se inscrever no Programa pessoas/famílias que: 
I - tenham sido beneficiárias em outros programas habitacionais no âmbito municipal, 

estadual ou federal, com escritura de doação ou cessão de uso; 
II - tenham sido beneficiárias em outros programas habitacionais no âmbito municipal, 

estadual ou federal, com escritura de doação ou cessão de uso e que comercializaram suas unidades 
habitacionais. 

 
Art. 12. A equipe técnica, após o encerramento do prazo de inscrição, deverá analisar a 

documentação e emitir parecer técnico prévio a respeito da seleção dos interessados, devendo para 
tanto, promover a  avaliação da veracidade quanto às informações prestadas na Ficha de 
Inscrição/Termo de Compromisso assinado pelas familias interessadas (ficha de inscrição), atestando 
sobre as informações o qual poderá ser feito no proprio termo. 

 
Art. 13. Serão considerados habilitados ao Programa criado pela presente lei, as famílias 

interessadas que estejam devidamente inscritas no Programa Habitacional como candidatas ao 
Programa através do preenchimento correto da ficha de inscrição e termo de compromisso, bem 
como tenha apresentado todos documentos e declarações solicitados, e sua inscrição tenha sido 
aprovada pelos órgãos fiscalizadores municipais. 

 
Art. 13. Os interessados que passarem pelas fases de inscrição e habilitação, poderão 

participar da fase de seleção. 
 
Art. 14. A seleção e classificação final obrigatoriamente deverá considerar os seguintes 

critérios e pontuação: 
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Mulheres responsáveis pela unidade familiar 
(chefes de família) 

15 pontos 

Membro do núcleo familiar com idade igual ou 
superior a 60 anos (idoso) 

10 pontos 

Casal, sob regime de casamento, com filhos 
biológicos ou adotivos 

10 pontos 

Casal, sem regime de casamento/união 
estável, com filhos biológicos e adotivos 

10 pontos 

Membro do núcleo familiar portador de 
deficiência 

10 pontos 

Membro do núcleo familiar portador de 
doença degenerativa 

10 pontos 

Casal, com 3 ou mais filhos biológicos ou 
adotivos de idade igual ou inferior a 15 anos 
(crianças e adolescentes) 

10 pontos 

Casal sem filhos, que estiverem iniciando a 
vida familiar comprovada através de certidão 
de casamento ou declaração de união estável 

5 pontos 

 
§ 1º. Para fins de pontuação, visando a classificação final do habilitado, a quantidade de 

pontos será cumulativa, ou seja, serão somados os critérios atendidos pelo habilitado. 
 
§ 2º. Em caso de empate na classificação será usado como critério de desempate o sorteio. 
 
§ 3º. Para comprovação de determinados itens, poderá ser utilizada a folha resumo do 

CADUNICO - Cadastro Único, apresentada pelo interessado, desde que emitida no prazo máximo de 
até 6 (seis) meses anteriores a data da inscrição. 

 
Art. 15. A aprovação final quanto à seleção/classificação será efetuada e atestada pelo 

Conselho Municipal de Habitação com registro documentado em Ata de reunião. 
 
Art. 16. Após o encerramento de cada fase (inscrição, habilitação e seleção/classificação) 

será feita a divulgação do resultado através da publicação de edital no site do município e mural de 
publicações oficiais do município. 

 
Parágrafo único. No edital de classificação final deverá conter a relação dos classificados até 

o número correspondente de lotes disponibilizados, figurando os demais como suplentes. 
 
Art. 17. Constatado pelos órgãos fiscalizadores municipais (Secretarias e Departamentos 

responsáveis, bem como pelo Conselho municipal de habitação) a violação ao disposto nas regras do 
programa, será providenciada, amigável ou judicialmente, a retomada do imóvel, revertendo em 
favor do Município de Seberi/RS as doações e benfeitorias existentes no mesmo, sem direito à 
qualquer indenização. 
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Art. 18. As despesas decorrentes com a execução da presente Lei, correrão por conta do 
Orçamento Municipal. 

 
Art. 19. Esta lei poderá ser regulamentada por decreto no que couber. 
 
Art. 20. Esta lei entre em vigor na data de sua publicação. 
 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL 
SEBERI/RS, 15 DE AGOSTO DE 2019. 
                                                                  

     CLEITON BONADIMAN 
                                                                                     PREFEITO MUNICIPAL  
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JUSTIFICATIVA AO PROJETO DE LEI Nº 74/2019 
 

   Excelentíssimo Senhor Presidente 
   Excelentíssimos Senhores Vereadores 

 
Ao cumprimentá-los vimos pela presente encaminhar para apreciação e votação, 

apresentando as devidas razões que inspiram o presente Projeto de Lei que: “AUTORIZA O PODER 
EXECUTIVO MUNICIPAL A UNIFICAR, RETIFICAR E DESMEMBRAR IMÓVEIS CONSTANTES EM 
MATRÍCULA DO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE SEBERI/RS, LIVRO 2, E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.  
 

O presente Projeto de Lei, visa instituir no âmbito municipal Programa habitacional 
denominado “Minha Moradia” em área adquirida pela municipalidade, designado Loteamento 
Leonides Kovalski, Zona de Interesse Social, assim declarada pela Lei Municipal nº 4.313/2017, 
alterada pela Lei Municipal nº 4.356/2017. 

 
O referido programa vem ao encontro das necessidades do município, que em razão da 

onda desenvolvimentista, vivenciamos, notadamente o aumento considerável da população, a saber 
pelo aumento da demanda na área da saúde, assistência social e educação, assim também é na área 
da habitação. Com objetivo de garantir o direito à moradia adequada e às condições de vida digna; 
fomentar a integração social; garantir o bem-estar dos munícipes; reduzir as desigualdades através 
da melhoria na qualidade de vida e ampliar o acesso à lotes urbanos com infraestrutura para a 
população de baixa renda é que propomos o referido Programa. 

 
Importante salientar que serão respeitadas todas as regras instituídas pela legislação de 

criação do Programa, assim como a garantia da ampla participação da população interessada através 
da sua publicização e principalmente, primando pela transparência no processo de concessão do 
benefício. 

 
O Poder Executivo Municipal para efetivação do programa, realizará a doação de lotes 

urbanos ao programa à famílias de baixa renda residentes no Município de Seberi/RS, com o intuito 
de viabilizar a construção de Unidades Habitacionais Populares, obedecndo as definições, obrigações, 
critérios e prazos estabelecidos no presente Projeto de Lei.  

 
A titularidade dos lotes aos beneficiários será mediante escritura pública, com vinculação ao 

cumprimento de encargos estabelecidos no presente projeto, sob pena de reversão da doação, e o 
Município disponibilizará gratuitamente dois tipos de projetos padrão da construção que poderão ser 
utilizados ou não pelos beneficiários do programa. 
 
 Diante disso e na certeza da colaboração dessa Egrégia Casa de Leis, encaminhamos o 
presente Projeto, requerendo seja dado ao mesmo, tramitação em regime de URGÊNCIA. 
 
 

CLEITON BONADIMAN 
Prefeito Municipal 


