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Prefeituras e Câmaras prestam contas à população

A publicação impressa e eletrônica de anexos dos relatórios da Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF é uma exigência da Constituição

Federal que estabelece que o Poder Executivo os publicará, até trinta dias após o encerramento de cada bimestre e quadrimestre.

O objetivo dessa periodicidade é permitir que, cada vez mais, os órgãos de controle externo e a sociedade, conhecam, acompanhem e

analisem o desempenho da administração municipal.

Em cumprimento ao princípio constitucional e a Lei n° 101/2000, estão publicados abaixo  Atos Oficiais Administrati-
vos de Prefeituras, Câmaras  Municipais e outros orgãos oficiais, que zelando pela transparência das contas públicas
municipais, coloca a disposição da população documentos diversos para a devida prestação de contas.

Estado da Bahia

Prefeitura Municipal de Brejolândia
CNPJ. 13.654.439/0001-80

 Pç. Alpiniano José Alves, 11 – CEP. 47.750-000 – Brejolândia – Ba

LEI Nº 207/2011 DE 22 DE JUNHO DE 2011 

Autoriza o Município de Brejolândia a instituir programas habitacionais de interesse social e dá outras providênci-
as.

 O Prefeito Municipal de Brejolândia, Estado da Bahia, usando das atribuições que lhe são conferidas pela Lei
Orgânica do Município, FAZ saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

 A rt. 1º. Ficam criados no município de Brejolândia os programas: “Moradia Para Todos” e “Moradia Melhor
para Todos” destinados à construção, reconstrução reforma, melhoria e ampliação de moradias populares de interes-
se social no Município.

 § 1º. O “Programa Moradia para Todos” garantirá aos beneficiários o acesso a moradias populares de interesse
social no Município.

 § 2º. O “Programa Moradia Melhor para Todos” garantirá a  reforma, melhoria, ampliação e a reconstrução de
moradias populares de interesse social existentes no Município.

 § 3º. Os programas descritos neste artigo serão desenvolvidos mediante parceria e cooperação dos beneficiári-
os com o Município mediante utilização de verbas da União oriundas de programas destinados a este fim, inclusive do
PAC (Programa de Aceleração do Crescimento), FINHIS (Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social), sem preju-
ízo das advindas do Estado da Bahia por intermédio de programas sociais que subsidiem a habitação de interesse
social e do próprio Município através de recursos próprios.

 A rt. 2º. A seleção das pessoas ou famílias beneficiárias de que trata esta Lei será realizada por cadastro social
elaborado através de triagem técnica realizada pela Secretaria de Assistência Social do Município, observados os
critérios de menor renda, maior número de membros na família e ocupantes de áreas prioritárias estabelecidas pela
administração municipal.

 § 1º.  Para apuração do critério de menor renda será utilizado como parâmetro a renda familiar de 0 (zero) a 01
(um) salário mínimo mensais.

 § 2º.  Também poderão se beneficiar dos programas criados por esta Lei as entidades associativas que tenham
por objeto a habitação de interesse social, e representem pessoas e famílias de que tratam esta Lei.
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Art. 3º. Para os efeitos do disposto nesta Lei, entendem-se como família as seguintes pessoas, desde que vivam
sob o mesmo teto:

 I - o cônjuge, a companheira, o companheiro e o filho não emancipado, de qualquer condição, menor de 21
(vinte e um) anos ou inválido;

 II - os pais;
 III - o irmão não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) anos ou inválido;
 IV – os filhos maiores de 21 (vinte e um) anos que estejam cursando ensino médio ou superior.
 § 1º. O enteado e o menor tutelado equiparam-se o filho desde que comprovada a dependência econômica por

critérios a serem estabelecidos pelo Município.
 § 2º. Considera-se companheira ou companheiro as pessoas que, sem serem casadas, mantém união estável,

de acordo com o § 3º do art. 226 da Constituição Federal.
 A rt. 4º. Compete ao município de Brejolândia:
 I - na execução do Programa estabelecido no § 1º do artigo 1º:
 a) cessão do terreno;
 b) implementação de infra-estrutura;
 c) fornecimento de mão-de-obra e materiais disponíveis;
 II - na execução do Programa estabelecido no § 2º do artigo 1º:
 a) fornecimento de mão-de-obra e materiais disponíveis;
 b) adequação da infra-estrutura.
 A rt. 5º. Compete aos beneficiários a título de contrapartida a cessão de mão-de-obra, materiais ou valores.
 Parágrafo único. A contrapartida a que se refere o caput deste artigo será regulamentada por critérios sócio-

econômicos desenvolvidos pela Secretaria de Assistência Social, podendo ser dispensada a critério do Município.
 A rt. 6º. A execução dos programas descritos nesta Lei dar-se-á de forma direta pelo Município ou através de

convênios ou contratos regidos pela Lei 8.666/93, firmados com Instituições Financeiras autorizadas pelo Banco
Central do Brasil, como agentes repassadores do referido programa e/ou do Sistema Financeiro de Habitação – SFH,
na forma definida pelo Conselho Monetário Nacional (CMN).

 A rt. 7º. As áreas a serem utilizadas no Programa “Moradia para Todos” deverão conter a infra-estrutura neces-
sária estabelecida na Legislação Municipal.

 A rt. 8º. Os programas de habitação criados por esta Lei serão desenvolvidos mediante planejamento global,
podendo envolver a Secretaria das Cidades e da Habitação e a Secretaria de Cidadania, Trabalho e Assistência Social.

 A rt. 9º. Os investimentos relativos a cada unidade, integralizados pelo Poder Público Municipal, destinados à
reforma, ampliação, reconstrução ou construção das unidades habitacionais, não serão ressarcidos pelos beneficiári-
os contemplados, em conformidade com o estabelecido pela Política Municipal de Habitação vigente.

 Parágrafo único. As unidades habitacionais que serão reformadas, ampliadas, reconstrídas ou construídas no
âmbito destes Programas, ficarão isentas do pagamento do alvará de construção, do habite-se e do ISSQN, incidente
sobre as mesmas.

 A rt. 10. O Executivo Municipal fica autorizado a compromissar a doação dos lotes de terrenos de sua proprieda-
de aos beneficiários contemplados pelo “Programa Moradia para Todos”, de acordo com os requisitos estabelecidos
pela Política Municipal de Habitação vigente.

 Parágrafo único. O instrumento de doação deverá expressamente conter cláusula segundo a qual o beneficiário,
pelo período mínimo de 10 (dez) anos, não poderá vender, doar, alugar ou ceder o imóvel a qualquer título, sob pena
de reversão ao domínio do Município sem direito a ressarcimento por quaisquer benfeitorias realizadas no imóvel.

 A rt. 11. Fica o Poder Executivo autorizado a publicar, através de Decreto, o interesse social do empreendimento
que será executado pelo Município, que serão destinados ao atendimento dos programas criados pela presente Lei.

 Parágrafo único. A alienação gratuita de que trata esta Lei, dar-se-á em estrita observância à legislação pertinen-
te, sendo dispensada a avaliação prévia e a licitação, nos termos do artigo 17, § 4º da lei nº. 8.666/93, tendo em vista
que os imóveis serão utilizados no âmbito de programa habitacional de interesse social.



 A rt. 12. As despesas decorrentes da execução dos programas descritos na presente Lei correrão por conta de
recursos contemplados nas dotações orçamentárias próprias ou através de abertura de créditos adicionais que o
Executivo Municipal fica autorizado a abrir.

 A rt. 13. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
 

Gabinete do Prefeito Municipal de Brejolândia, Estado da Bahia, aos 22 dias do mês de junho de 2011.

EDÉZIO NUNES BASTOS
Prefeito Municipal
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