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LEI COMPLEMENTAR Nº 128/2019, DE 05 DE NOVEMBRO DE 2019. 

 
“INSTITUI O PROGRAMA HABITACIONAL DE INTERESSE 
SOCIAL PARA O LOTEAMENTO BOM JESUS E DEFINE 
NORMAS PARA SUA ADOÇÃO.” 

 
MELÂNIA APARECIDA ROMAN MENEGHINI, no uso da atribuição 
que lhe confere a Lei Orgânica do Município, torna público que o Poder 
Legislativo aprovou e o Executivo sanciona a seguinte lei: 

 
Artigo 1º - A presente lei complementar cria o Programa Habitacional de 

Interesse Social para o Loteamento Bom Jesus, vinculado ao Fundo Rotativo Municipal de 
Habitação, e fixa os critérios para sua adoção. 

 
Artigo 2º- Para atender às famílias de baixa renda, residentes no Município, 

ficam instituídos os seguintes Programas Habitacionais, de acordo com a Lei nº 462 de 08 de 
Abril de 2002: 
 

I – Programa da Casa Própria, que consiste no financiamento do lote e da casa 
pronta; 

II – Programa de Lotes Urbanizados, que consiste no financiamento de lotes 
urbanizados pelo Município a beneficiários que desejarem construir por conta própria. 

 
Artigo 3º - Para participar de qualquer um dos programas instituídos pela 

presente Lei, os interessados deverão atender aos seguintes requisitos: 
 

a) Renda Mensal familiar não superior a 03 (três) salários mínimos para o 
Programa da Casa Própria; 

b) Renda Mensal familiar não superior a 04 (quatro) salários mínimos para o 
Programa de Lotes Urbanizados. 

c) Residir no Município há no mínimo 05 (cinco) anos, de forma ininterrupta, 
comprovados mediante a apresentação de talões de consumo de água ou energia elétrica, ou 
contrato de trabalho com empresa estabelecida no Município, ou alvará de localização como 
profissional autônomo ou outro meio idôneo; 

d) Não possuir outro imóvel em nome do beneficiado (a), companheiro (a) ou 
cônjuge; 

e) O beneficiário (a), companheiro (a) ou cônjuge não ter sido contemplado 
em Programas Habitacionais instituídos pelo Município de Vargem Bonita anteriormente; 

f) Nunca ter sido proprietário de outro imóvel; 
g) Não estar em débito com a Administração Pública Municipal, com 

comprovação mediante a apresentação de Certidão Negativa de Débitos Municipais. 
 

§ 1º O Executivo Municipal fixará prazo, através de Edital, para as inscrições 
dos interessados, não inferior a 30 (trinta) dias e com ampla divulgação pelos meios de 
comunicação.  

§ 2º O preço da Casa Própria e do Lote Urbanizado terá como parâmetro 
laudo de avaliação expedido por comissão composta de três membros designados pela Prefeita 
Municipal e levará em conta o interesse social, definido no Plano de Ressarcimento de Custos.  
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Artigo 4º - Adquirida a unidade habitacional ou lote urbanizado o beneficiário 

deverá tomar posse imediata. 
 
§ 1º Caso o beneficiário seja contemplado pelo programa de lote urbanizado, 

estabelece-se em 12 (doze) meses o prazo para o adquirente iniciar as obras de construção. 
 
§ 2º O não cumprimento do disposto no presente artigo, ensejará a rescisão do 

Contrato, com reversão do imóvel ao Patrimônio do Município, mediante a devolução das 
parcelas recebidas. 

 
§ 3º As construções deverão seguir os padrões mínimos estabelecidos pelo 

Poder Executivo, fixadas em regulamento próprio, que estabelecerá padrões de área mínima, tipo 
do material a ser utilizado na edificação e projeto arquitetônico.  

 
Artigo 5º - O beneficiário não poderá transferir para terceiros, seja a qualquer 

título, o lote ou a unidade habitacional, adquiridos por meio do Programa Habitacional de 
Interesse Social instituído nessa Lei, antes da obtenção do título de concessão ou escritura 
pública.  

 
§ 1º Uma vez constatada a infração ao caput deste artigo, o ato será declarado 

nulo de pleno direito, ficando o beneficiário na obrigação de quitar antecipadamente, o lote ou a 
unidade habitacional adquirido. 

 
§ 2º A competente Escritura Pública somente será fornecida por ocasião do 

pagamento total do Lote ou da Unidade Habitacional. 
 
Artigo 6º- O Município cobrará dos Beneficiários, em prestações mensais, pelo 

sistema de custo público, os valores despendidos na implantação de cada Plano Habitacional, cuja 
quantia arrecadada será revertida ao Fundo Municipal da Habitação. 

 
Artigo 7º- O valor a ser cobrado, o prazo e data de pagamento, deverão 

constar do Plano de Ressarcimento de Custos e regulamento próprio, os quais obedecerão aos 
seguintes critérios: 

 
I - Para aderir ao programa de lotes urbanizados, o beneficiário deverá efetuar 

o pagamento dos valores estabelecidos conforme artigo 5º da presente lei no prazo máximo de 48 
(quarenta e oito) meses; 

 
II - Para aderir ao programa de casa própria, o beneficiário deverá efetuar o 

pagamento dos valores estabelecidos conforme artigo 5º da presente lei no prazo máximo de 240 
(duzentos e quarenta) meses. 

 
Parágrafo Único. A inadimplência das prestações implicará a cobrança de 

juros e atualização monetária, na forma definida na lei federal, devendo o débito ser inscrito na 
Dívida Ativa do Município. 

 
Artigo 8º - Competirá ao Município, através dos Órgãos competentes, a 

realização de Levantamento, triagem e seleção dos beneficiários com a concessão, bem como a 
definição de seus respectivos núcleos familiares. 
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Artigo 9º- Para efeito de julgamento das inscrições serão levados em conta os 

critérios abaixo, que serão pontuados conforme regulamento instituído por Decreto, pelo(a) 
Chefe do Poder Executivo: 
 

a) Famílias que moram em área de risco ou insalubre ou que tenham sido 

desabrigadas, comprovado mediante Decreto Municipal; 

b) Famílias chefiadas por mulheres, sem cônjuge ou companheiro; 

c) Famílias com maior número de dependentes; 

d) Famílias chefiadas por aposentados; 

e) Famílias que pagam aluguel; 

f) Famílias com idosos; 

g) Famílias que acessam algum recurso federal através de programas sociais; 

h) Famílias com portadores de deficiência ou doenças graves enquadradas na 

Lei Federal nº 7.713/98, devidamente comprovadas. 

 
Artigo 10º- A listagem de classificados será elaborada por comissão designada 

pelo (a) Prefeito (a) Municipal, com divulgação nos meios de comunicação. 
 
§ 1º Após elaborada e divulgada a lista de classificados, esta poderá ser 

modificada, se for comprovada eventual fraude para alcançar melhor pontuação na classificação 
para receber o beneficio. 

 
§ 2º Elaborada a listagem dos qualificados, proceder-se-á o sorteio dos lotes 

em ato público, previamente anunciado. 
 
Artigo 11º- Compete ao Poder Executivo, a definição da quantidade de lotes e 

unidades habitacionais que irão participar dos programas instituídos por esta Lei. 
 
Artigo 12º- A presente Lei será regulamentada pelo Poder Executivo, por 

Decreto, no prazo de 30 (trinta) dias. 
 
Artigo 13º - Esta Lei Complementar entrará em vigor na data de sua 

publicação, revogando as disposições em contrário. 
 

Vargem Bonita, 05 de Novembro de 2019. 
 
 
 

MELÂNIA APARECIDA ROMAN MENEGHINI 
Prefeita Municipal 

 
Registrado e publicado a presente Lei Complementar no Site Oficial dos Municípios – DOM em 06/11/2019, 

de acordo com a Lei Municipal nº 937/2013 de 03 de abril de 2013.               


