
LEI MUNICIPAL Nº 3.234/2017

Dispõe sobre o Projeto Parceria Solidária.

PAULO RICARDO SALERNO, PREFEITO MUNICIPAL DE RESTINGA
SÊCA,

FAÇO SABER, que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a
seguinte Lei: 

Art.  1º  Esta  Lei  dispõe  sobre  o  Projeto  Parceria  Solidária,  que  consiste  em
comprar, reformar e construir casas populares para famílias carentes.

Art. 2º Os critérios para participação no projeto são os seguintes:

I – possuir renda mensal de um a dois salários mínimos nacionais;
II – possuir família constituída, comprovada por meio de certidões de casamento,

união consensual, certidão de nascimento dos filhos;
III –  ser proprietário ou parceiro com familiares em área urbana de apenas um

terreno;
IV – quando residir em área rural, ser proprietário de, no máximo, dez hectares de

terra;
V – residir no município há pelo menos cinco anos;
VI – no caso de reforma ou construção, participar com materiais de construção no

percentual mínimo de 30% do necessário para a obra;
VII – no caso de compra, participar com, no mínimo, 30% do valor da moradia;
VIII  –  não  ter  recebido  auxílio  ou  benefício  em  programas  de  habitação  do

município;
IX – não estar em débito com a Prefeitura Municipal;
X -  receber parecer socioeconômico favorável emitido por Assistente Social do

município;
XI – obter parecer favorável do Conselho Municipal de Habitação.

Art. 2º  O financiamento concedido não poderá ultrapassar o valor total  de 35
VRM (Valor de Referência Municipal).

Art.  3º  Para fins  de pagamento  do financiamento,  o  beneficiado ressarcirá  os
cofres públicos mensalmente com, no mínimo, 0,35 VRM e pelo prazo máximo de 100 meses,
a partir do mês posterior ao da concessão do benefício.

Art. 4º O ressarcimento deverá ser realizado até o dia 15 do mês subsequente ao
mês vencido, na Tesouraria da Prefeitura Municipal.

Art.  5º  Terá  prioridade  aquele  munícipe  que  possuir  o  maior  percentual  de
material para a reforma ou construção de sua moradia ou, ainda, possuir o maior percentual
em relação ao valor da moradia, no caso de compra. 

Art. 6º O beneficiado não poderá vender o imóvel, salvo após quitação do mesmo
com a Municipalidade.
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Art.  7º  O  Conselho  Municipal  de  Habitação  deverá  dar  parecer,  sugestão  e
solicitar a fiscalização da compra, reforma e construção das casas populares, junto ao Diretor
de Habitação.

Parágrafo  único.  Verificado  que  o  beneficiário  do  projeto  não  empregou  o
material dentro de um prazo de dois meses para a utilidade fim, deverá ressarcir o município
integralmente, em espécie.

Art. 8º  Para cadastrar-se no projeto, o munícipe deverá fazer um protocolo de
entrega na Prefeitura Municipal, com todos os documentos necessários.

Art. 9º Toda a arrecadação das mensalidades do Projeto Parceria Solidária deverá
ser depositada no Fundo Municipal de Habitação e deverá ser novamente aplicada em novas
moradias populares.

Art. 10. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 11. Fica revogada a Lei Municipal nº 2.267/2007, de 23 de janeiro de 2007.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, aos 5 de abril de 2017.

PAULO RICARDO SALERNO 
Prefeito Municipal 

Registre-se e publique-se.

JOÃO IRAJÁ ROSA DA SILVA 
     Sec. Mun. de Administração


