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Autoriza o ExecutivoMunicipal a desenvofver
açõespara implementaro ProgramaMinha Casa
Minha Vida - PMCMV,criadopela Lei ne t!,'977
de 07 de iulho de 2ü)9, regulamentadopelo
Decreto 7499 de 16 de iunho de 2011, na$
condiçõesdefinidaspela PortariaInterministeriaf
ne 152,de 09.04.2012da STN/MFe MCidadese
da Portaria ne 547, de 28.11'20í-l da
SNH/MCidades.

legais,fazsaber
no usodasatribuições
MUNlClpAtDEApUí,Estadodo Amazonas,
o PREfEITO
a seguinte:
e elesanciona
Municipalaprovou
a quea Câmara
LEI:

Artigo le - Ficao Poder ExecutivoMunicipalautorizadoa desenvolvertodas as ações
visandoque os seusmunícipespossamse beneficiarde subvençãc
que se fizerem necessárias
propiciadapelo programaMinha CasaMinha Vida - PMCMV,direcionadapara municípioscom
população de até cinquenta mil habitantes, em conformidade com Ïermo de Acordo e
Federalne
Compromissofirmado com AgentesFinanceirosautorizados,as disposiçõesda Lei
regulamentadapelo Decreto ne 7499, de 16 de junho de 201-1-'
L!.g77, de O7.O7.2009,
da
observadasas condiçõesestabelecidasna PortariaInterministerialne 152, de 09.04.2012
demais atos
STN/MFe MCidadese na portaria ne 547, de28.tL.2011-da SNH/MCidadese
normativosque regulamentamo Programa.
Artigo Ze - paraos fins de que trata o artigo anterior, fica o Poder ExecutivoMunicÍpal
bensou
autorizadoa complementaro valor das subvençõesdo PMCMVcom benefíciosfiscais;
serem
serviçoseconomicamentemensuráveis;assistênciatécnica ou recursosfinanceirosa
aportadosno processode produçãodas unidadeshabitacionais.
Artigo 3s - O poder ExecutivoMunicipal poderá transferir imóveis ou direitos a eles
relativosem benefícioda populaçãoa ser atendidapelo PMCMV.
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Artito 4e - O PMCMV será implementado em conformidade com as seguintes
modalidades:
a) Produção de empreendimentos habitacionais {produção de empreendimento
habitacionalcompostopor múltiplasunidades,em áreasque venham a dispor,ao término da
obra, de infraestrutura básica que permita as ligações domiciliares do sistema de
abastecimentode água,esgotamentosanitárioe energiaelétrica,acessopor vias públicase
drenagemde águaspluviais);ou
b) Produçãode unidadeshabitacionaisisoladas{substituiçãode unidadeshabitacionais
isoladasem situaçãoprecáriade habitabilidade,por meio de construçãode novas moradias,
que sejam localizadas
em áreascom infraestruturabásicaque permita as ligaçõesdomiciliares
de sistemade abastecimentode água,esgotamentosanitárioe energiaelétrica,accssopor vias
publicase drenagemde águaspluviais.
parágrafo Único - As unidadeshabitacionaisobservarãoas seguintesespecificações
mínimas:
a) área útil de trinta e seismetrosquadrados;e
b) sala,dois quartos,banheiro,cozinha,circulaçãoe áreade serviçocoberta.
Artigo 5e - Os beneficiáriosfinais não poderãoapresentarrenda familiar superiora R$
1.G00,00(um mile seiscentosreais)e as suasindicaçõesobservarãoos critériosde elegibilidade
e de seleção de beneficiários do PMCMV, consideradas as reservas aos portadores de
deficiênciae aos idosos.
ParágrafoÚnico- É vedadoo atendimentode pessoasfísicasque:
a) tenham sido beneficiadas,a qualquer época, com subsídiosoriundos dos recursos
orçamentáriosda União ou de descontoshabitacionaisconcedidoscom recursosdo FGTS,
destinadosà aquisiçãode unidadehabitacional;
b) sejam detentoras de financiamentoimobiliário ativo em qualquer localidadedo
território nacional;ou
arrendatáriasdos programasdo GovernoFederalou
c) sejamproprietárias,cessionárias,
promitentescompradorasde imóvel residencialurbanoou rural'
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entreo
do domínioou da posseseráassinado
Artigo6s - O contratode transmissão
Municípioou entidadeque o PoderPúblicoMunicipalindicare o beneficiáriofinal, devendoser
em nome da mulher, ou ainda,em nome de pessoaportadora
celebrado,preferencialmente,
de deficiênciafísica.
Artigo 7e - Ficao Poder Executivoautorizado oferecer garantias,inclusivecom recursos
financeiros, da realizaçãoda sua contrapartidaao Programaaté o valor da subvençãonas datas
dos desembolsos,multiplicadopelo número de operaçõescontratadase não concluídasno
tempo devido, acrescidodos acessóriose sançõesestipuladosno subitem 4.2 da Portaria
lnterministerialne 152,de A9.O4.20L7.
Parágralo Único - As garantias previstas neste artigo só poderão ser exercidas na
hipótesedo descumprimentodasobrigaçõesassumidaspelo Município.
Artigo 8e

Fica o Poder Executivo autorizado a assumir mais as seguintes

responsabilidades:
a) providenciara inclusãodo beneficiáriono CadastroÚnico para ProgramasSociais
CadÚnico,observadasas diretrizesde elegibilidade,priorizaçãoe seleçãode demandaprevista
em normativo específicodo Ministério das Cidades,remetendo ao AGENTECertidão de
maiso arquivoremessada situaçãode domiciliofamília.
Cadastramentono CADÚNICO
b) providenciaras autorizações,alvarás, licenças e outras medidas necessáriasà
aprovação e viabilizaçãodos projetos arquitetônicos,urbanísticos,complementarese de
implantaçãode infraestruturabásica;
pelasaçõesnecessárias
à implantaçãodos equipamentose serviços
c) responsabilizar-se
relacionadosa educação,saúde, lazer e transporte púbfico,urbanizandoas áreas eleitas em
conformidadecom as propostase projetosaprovados;
d) regularizaras unidadeshabitacionaisresultantesdas aplicaçõesdo Programaperante
os órgãosmunicipaise estaduaiscompetentes,inclusivecartorariamente;
e) providenciar todos os documentos pertinentes aos aspectos sociais, técnicos,
à implantaçãodo Programa;
financeirose jurídicosnecessários
f) emitir o habite-seou documento equivalente,das unidadeshabitacionaiscom as
obrasconcluídas,em até 30 (trinta)diasa contar da data da conclusãodasobras.
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da propriedadee/ou da possede lotesde terrenos,dotados
g) assegurar
a transmissão
os
finais,observados
paraos benefìciários
cartorariamente,
e regularizados
de infraestrutura
meiosadmitidospeloÊstatutodasCidades;
ao{s)
e garantiasrelacionadas
compromissos
pelasobrigações,
h) responsabilizar-se
integralou parcialmente'
em quevenhasubstituí-lo(s)
nassituações
Município{s},
da execuçãoda presenteLei,correrãopor contade
decorrentes
Artigo9s - Asdespesas
até o
se for necessário,
no orçamentovigente, suplementadas,
dotaçõesconsignadas
de contrapartida'
dosencargos
atendimento
Artigo1Oe- EstaLeientraráem vigornadatade suapublicação.
Artigo 1le - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação,revogadasas
de 2010.
a LeiMunicipalno227,de 31 de Dezembro
em contrário,em especial
disposições
Gabinetedo PrefeitoMunicipalde Apuí,em 28 de Maio de 201,3.
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