
Lei nº  618/2016. 

Data: 08 de Março de 2016. 

Instituiu o Programa Habitacional dos 
Servidores Públicos de Santa Carmem. 

 

ALESSANDRO NICOLLI, PREFEITO 

MUNICIPAL DE SANTA CARMEM, ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de 

suas atribuições legais faz saber, que a Câmara Municipal de Vereadores 

aprovou e ele sanciona a seguinte Lei;  

Art. 1º. Esta Lei institui o Programa 

Habitacional dos Servidores Públicos, voltado ao atendimento dos servidores 

públicos da Administração Direta e Indireta, compreendidos os funcionários das 

esferas municipais, estaduais e federais. 

Art. 2º. O planejamento e a execução do 

Programa Habitacional de que trata a presente Lei poderão ser implementados 

mediante parcerias com o Governo Federal, Governo Estadual, instituições 

financeiras públicas e privadas. 

Art. 3º. A responsabilidade do programa será 

da Secretaria de Administração que atuará como entidade organizadora e 

facilitadora na obtenção de financiamentos junto às instituições financeiras. 

Art. 4°. Caberá também, a Secretaria Municipal 

de Administração, organizar e executar o processo de inscrição dos servidores 

interessados em obter o financiamento, conforme as condições estabelecidas 

pela instituição financeira contratada.  

§1°. Constituem requisitos para a participação 

no Programa:  



I – ser servidor público, aposentados e 

pensionistas;  

II – não estar respondendo a processo 

administrativo disciplinar por falta punível com demissão.  

§2º. Quando da efetivação da inscrição, o 

servidor deverá comprovar a aprovação do cadastro pela instituição financeira 

com a qual o financiamento for contratado, se for o caso.  

Art. 5º. Na hipótese do número de servidores 

habilitados ser superior ao número de unidades residenciais disponíveis, 

haverá sorteio entre os habilitados.  

Art. 6º. A relação dos nomes dos inscritos, dos 

selecionados, dos habilitados e dos contemplados terá divulgação pública. 

Art. 7º. Para a execução do Programa 

Habitacional dos Servidores Públicos de que trata a presente Lei, fica o Poder 

Executivo autorizado a desmembrar, desafetar e destinar parte do imóvel 

público denominado de Chácara 82, a área de 33.058,73 m² para a construção 

do Condomínio Portal do Servidor, conforme Memorial Descritivo disposto no 

Anexo Único, parte integrante desta Lei, e cuja construção será executada 

através deste programa habitacional.  

§1°. O Programa Habitacional do Servidor 

Público de Santa Carmem, em especial o Condomínio Portal do Servidor 

contará no que couber com isenção de Taxa de Alvará, ITBI (Imposto Sobre 

Transmissão de Bens Imóveis) e ISSQN (Imposto Sobre Serviços de Qualquer 

Natureza) até sua destinação final em favor do servidor. 

§2º - Após a publicação o executivo municipal 

deverá providenciar o competente processo licitatório nos termos da Lei  



Federal 8.666/93 para contratação da empresa que irá construir a obra objeto 

desta Lei. 

§3º - Após a publicação do resultado do 

certame, ultrapassado os prazos legais sem interposição de recursos, o imóvel 

de que trata o caput deste artigo já devidamente desmembrado deverá ter sua 

matrícula registrada em nome da empresa vencedora do certame, objeto da 

presente Lei, com o seguinte gravame:  

I - Este imóvel somente poderá ser alienado 

para os fins de que trata a Lei Municipal que instituiu o Programa 

Habitacional dos Servidores Públicos de Santa Carmem, devendo ser 

transferida posteriormente a pessoa jurídica constituída pelo condomínio, 

imediatamente à conclusão da obra. 

Art. 8º. As áreas de terrenos, objeto desta Lei, 

terão destinação exclusiva para moradia, ficando vedado o exercício de 

qualquer atividade comercial ou industrial.  

Art. 9º. O inicio das obras decorrentes do 

presente programa deverá ocorrer num prazo de 90 (noventa) dias após a 

aprovação de 50% (cinquenta por cento) dos futuros mutuários junto à 

instituição financeira contratada, devendo ser concluída num prazo máximo de 

24 (vinte e quatro) meses, sob pena de reversão do referido imóvel ao 

Município.  

Parágrafo único. A obra poderá ser iniciada 

independente da entrega da lista dos contemplados, observando-se sempre o 

prazo máximo estabelecido no caput deste artigo.  

Art. 10. Fica ressalvada a hipótese de hipoteca 

ou alienação fiduciária em favor dos agentes financeiros que operam com os 

Programas Habitacionais Federais e/ou Estaduais e com o Sistema Financeiro 



Habitacional, garantia exigida para a efetivação do Programa Habitacional dos 

Servidores Públicos.  

Art. 11. Esta Lei entra em vigor na data de sua 

publicação.  

Art. 12. Ficam revogadas as disposições em 

contrário.  

 

Gabinete do Prefeito Municipal 

Em, 08 de Março de 2016. 

 

Alessandro Nicoli 

Prefeito Municipal 


