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LEI MUNICIPAL DE Nº 832 DE 01 DE JULHO DE 2014. 

Autoriza o Poder Executivo a desenvolver ações 
e aporte de Contrapartida municipal para 
implementar o Programa MINHA CASA MINHA 
VIDA, regulamentado pela Lei nº 11.977/2009 
de 07 de julho de 2009, no Decreto nº 
7.499/2011, de 16 de junho de 2011 e 
Instruções normativas do Ministério das 
Cidades e dá outras providências. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURRALINHO – PA, Exmo. Sr. José Leonaldo dos Santos 
Arruda, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por lei em especial pelo 
art. 74, inciso IV e VI da Lei Orgânica Municipal, faz saber que a Câmara Municipal 
aprovou e ele sanciona a seguinte Lei: 

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a desenvolver todas as ações necessárias 
para a aquisição, construção ou reforma de unidades habitacionais para 
atendimento aos munícipes necessitados, implementadas por intermédio do 
Programa MINHA CASA MINHA VIDA para Municípios com população de até 
50.000 habitantes, regulamentado pela Lei nº 11.977/2009 e no Decreto nº 
7.499/2011 e Instruções Normativas do Ministério das Cidades, que tem como 
finalidade criar mecanismos de incentivo à produção e à aquisição de novas 
unidades habitacionais pelas famílias com renda limitada a dez salários mínimos. 

Art. 2º - Para a implementação do programa, fica o Poder Executivo autorizado a 
celebrar Termo de Parceria e Cooperação com as instituições financeiras 
credenciadas ao Programa. 

Art. 3º - Constituirá o objeto do instrumento de que trata o artigo anterior, a 
contratação de operações destinadas à produção de moradias para a população de 
baixa renda objetivando a redução de déficit habitacional no Município. 

Art. 4º - O Poder Público Municipal fica autorizado a disponibilizar áreas 
pertencentes ao patrimônio público municipal para neles construir moradias para a 
população cuja renda é de até R$ 1.600 (um mil e seiscentos reais). Fica autorizado 
ainda a aportar contrapartidas financeiras, bens ou serviços economicamente 
mensuráveis e proceder a regularização fundiária de áreas prometidas, 
desenvolvendo todas as ações necessárias ao processo de produção de unidades 
habitacionais. 

§ 1º - O Poder Público municipal também poderá desenvolver todas as ações para 
estimular o programa nas áreas Rurais; 
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§ 2º – Poderão ser integradas ao projeto outras entidades, mediante convênio, desde 
que tragam ganhos para a produção, condução e gestão deste processo, o qual tem 
por finalidade a produção imediata de unidades habitacionais, regularizando-se, 
sempre que possível, as áreas invadidas e ocupações irregulares, propiciando o 
atendimento às famílias mais carentes do Município; 

§ 3º – Os custos relativos a cada unidade, integralizados pelo Poder Público 
Municipal a título de contrapartida, necessários para a viabilização e produção das 
unidades habitacionais, poderão ou não ser ressarcidos pelos beneficiários, 
mediante pagamentos de encargos mensais, limitados a 10% da renda familiar, 
permitindo a viabilização para a produção de novas unidades habitacionais; 

§ 4º– Os beneficiários do Programa, eleitos por critérios sociais e sob inteira 
responsabilidade municipal ficarão isentos do pagamento do IPTU – Imposto 
Predial e Territorial Urbano, durante o período dos encargos por estes pagos, se o 
município exigir o ressarcimento dos beneficiários. 

§ 5º - Os empreendimentos construídos dentro do programa minha casa minha vida 
terão tratamento prioritário nos órgãos de aprovação de projetos habitacionais, 
alvarás e licenciamento ambiental garantindo agilidade nas contratações. 

Art. 5º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário, os casos omissos serão regulamentados por Decreto do 
Executivo. 

Gabinete do Prefeito, em 01 de Julho de 2014 

 

José Leonaldo dos Santos Arruda 
Prefeito Municipal 
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