
 

LEI Nº 0778/2020 
DATA: 29 DE ABRIL DE 2020 
SÚMULA: INSTITUI O PROGRAMA 
MUNICIPAL DE HABITAÇÃO 
FAMILIAR "SANTA CARMEM 
CONSTRUINDO LARES", E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 
 

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE SANTA CARMEM, RODRIGO AUDREY 

FRANTZ, ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais, faz 

saber que a Câmara Municipal aprovou e Ele sanciona a seguinte Lei: 

 

Art. 1º Fica instituído o Programa Municipal de Habitação Familiar "SANTA 

CARMEM Construindo Lares", de interesse social, que tem como objetivo a 

doação de unidades habitacionais à população de baixa renda no Município de 

Santa Carmem/MT. 

Art. 2º Para fins desta Lei fica padronizada a construção da unidade 

habitacional no total de 51,02 m², conforme projeto arquitetônico constante no 

Anexo I. 

§ único. A padronização de que trata o caput deste artigo poderá ser alterada 

por decreto do Poder Executivo. 

Art. 3º A doação será destinada única e exclusivamente à população carente e 

de baixa renda, de acordo com os critérios estabelecidos nesta Lei. 

§ único. Para fins desta Lei, deverão ser reservados, no mínimo, 3,0% (três 

por cento) das unidades habitacionais para atendimento aos idosos e para 

pessoas com deficiência; sendo facultado a estes participantes no momento da 

inscrição, concorrer à seleção como participante do cadastramento especial ou 

pela ampla concorrência. 

Art. 4º O processo de seleção para as doações de que trata o art. 1º será 

realizado por meio de Chamada Pública, em obediência ao art. 17, inciso I, 

alíneas "b" e "f" da Lei nº 8.666/93 e, a participação dar-se-á através do 

preenchimento dos requisitos elencados no art. 5º, os grupos mencionados no 

artigo 3º e as pessoas que possam ser beneficiárias finais na forma definida 

em regulamento. 



Art. 5º Observadas às condições definidas nos artigos anteriores, as doações 

serão destinadas exclusivamente às famílias que se enquadrarem nos 

seguintes parâmetros: 

I - São requisitos impeditivos para a inscrição no processo de seleção: 

a) Possuir renda familiar per capita de mais de 1/2 (meio) salário mínimo; 

exceto os rendimentos e/ou aposentadorias dos idosos, solteiros ou 

viúvos, que percebem benefício previdenciário ou aposentadoria de até 

01 (um) salário mínimo, mediante comprovação. 

b) Possuir qualquer imóvel urbano ou rural, intitulado ou registrado em seu 

nome no Cartório de Registro de Imóveis do Município e Comarca de 

Sinop/MT, ou no setor de Tributos do Município;  

c) Ter sido beneficiado com casas doadas por outros projetos habitacionais 

no país; 

d) Ser menor de 18 anos; exceto se emancipada civilmente, e o beneficiário 

for do sexo feminino, contar com idade superior a 16 anos, ser mãe e a 

principal responsável pela entidade familiar; 

e) Não comprovar domicílio e residência no Município de Santa 

Carmem/MT; 

 

II - São requisitos classificatórios aos beneficiários: 

a) Ser o responsável principal pela entidade familiar do sexo feminino (15 

PONTOS); 

b) Ser solteiro, viúvo, sem filhos e contar com mais de 65 (sessenta e cinco) 

anos de idade (15 PONTOS); 

c) Ser idoso (s) ou aposentado(s) ( 05 PONTOS); 

d) Ter filho(s) ou dependente(s) menores de 14(quatorze) anos, sendo (05 

PONTOS) por cada dependente enquadrado; 

e) Comprovação de matrícula escolar e frequência igual ou superior a 90% 

das aulas mensais de todos os filhos ou dependentes entre 04 (quatro) e 14 

(quatorze) anos, em escola pública ou em programas assistenciais; (02 

PONTOS por filho); 



f) Comprovação de plena vacinação dos membros da família, devendo ser 

verificada com a apresentação certidão de quitação de “Vacinação em Dia” 

pela Secretaria Municipal de Saúde. 02 (dois) pontos por membro vacinado, 

limitados a 20 (vinte) pontos; 

g) Ter endereço de moradia no Município comprovada de, no mínimo, 03 

(três) anos (10 PONTOS); sendo acrescido de 02 (dois) pontos para cada 

ano superior a este período, limitados ao máximo de 30 pontos; 

h) Ser portador de Deficiência Física, nos termos da Legislação Federal (05 

PONTOS); 

i) Ter como membro da família pessoa portadora de necessidades especiais 

nos termos da Legislação Federal (05 PONTOS); 

§ 1º Para efeito desta Lei, considera-se família a unidade nuclear, 

eventualmente ampliada por outros indivíduos que com ela possuam laços 

de parentesco, os agregados, que formem um grupo doméstico, vivendo 

sob o mesmo teto e mantendo sua economia pela constituição de seus 

membros. 

§ 2º Serão computados para cálculo da renda familiar os rendimentos de 

todos os membros que compõem a família como proventos; pensões; 

pensões alimentícias; benefícios de previdência pública ou privada; 

comissões; pró-labore; outros rendimentos do trabalho não assalariado; 

rendimentos do mercado informal ou autônomo; Renda Mensal Vitalícia - 

RMV, Benefício de Prestação Continuada da Assistência Social - BPC e 

Bolsa Família. 

§ 3º Serão impedidos de se inscrever ao processo de seleção da chamada 

pública o participante que preencher 01 (um) ou mais requisitos previstos no 

inciso I, alíneas "a", "b", "c", "d" e "e" deste artigo 5º. 

§ 4º A classificação dos participantes do processo de seleção da chamada 

pública dar-se-á por meio da pontuação obtida em ordem decrescente de 

acordo com a somatória dos requisitos elencados no inciso II. 

Art. 6º Havendo empate na contagem de pontos na classificação obtida pelo 

(s) participante (s), será dada preferência ao de idade mais elevada. 



Art. 7º Fica criada a Comissão Municipal de Desenvolvimento do Programa 

Habitacional Familiar - CMDPH, instituída mediante Portaria Municipal, 

composta pelos seguintes membros: 

a) Chefe do Poder Executivo Municipal; 

b) Secretário Municipal de Assistência Social; 

c) Secretário Municipal de Administração; 

d) 01 (Um) Vereador Representante do Poder Legislativo; 

e) Presidente do Conselho Municipal de Habitação ou 01 (um) membro 

Representante do Conselho Municipal de Habitação; 

f) 02 (dois) Representantes da Sociedade Civil organizada; 

g) 02 (dois) Representantes das Entidades Religiosas; 

§ 1º As entidades relacionadas neste artigo deverão indicar sempre o titular 

e um suplente. 

§ 2º A Presidência da CMDPH será exercida pelo Chefe do Poder 

Executivo. 

§ 3º O mandato da Comissão Municipal de Desenvolvimento do Programa 

Habitacional - CMDPH será de 02 (dois) anos, facultada a recondução; 

sendo que o primeiro mandato terá o seu período iniciado após a 

regulamentação da portaria correspondente. 

§ 4º As decisões da CMDPH, sobre os assuntos a ela submetidos, serão 

tomadas por maioria simples de voto em assembleia e devidamente 

registrada em ata. 

§ 5º A participação nos trabalhos da Comissão dar-se-á em regime gratuito, 

sendo, entretanto, os serviços considerados relevantes. 

Art. 8º A CMDPH é um órgão deliberativo do Município, criado para organizar, 

diligenciar para aferimento de informações, fiscalizar, analisar, deliberar e emitir 

a classificação parcial e final acerca do processo de seleção para a doação das 

unidades habitacionais objetos desta Lei. 



§ 1º No ato da inscrição da família, e, a qualquer tempo, a critério da 

CMDPH, esta poderá diligenciar e realizar a aferição da comprovação dos 

requisitos contidos no inciso I e II do artigo 5º. 

§ 2º A CMDPH poderá, a qualquer tempo, fiscalizar a permanência ou não 

do beneficiário na respectiva unidade habitacional recebida em doação, 

desde que a comissão esteja composta por no mínimo 03 (três) dos seus 

membros. 

Art. 9º A Comissão permanente realizará seus trabalhos sempre que 

necessário para o desenvolvimento dos processos de seleção para a doação 

de unidades habitacionais previstas nesta Lei. 

Art. 10º As inscrições para o Programa Municipal de Habitação Familiar "Santa 

Carmem Construindo Lares" serão realizadas pela Secretaria Municipal de 

Assistência Municipal e analisadas pela CMDPH instituída para esta finalidade. 

Art. 11º Os documentos necessários para a inscrição dos participantes no 

processo de seleção serão regulamentados no edital da chamada pública. 

§ único. Caberá ao participante apresentar os documentos comprobatórios 

do seu cadastramento, inclusive dos membros que compõe o seu núcleo 

familiar. 

Art. 12º Será excluído automaticamente do Programa Municipal de Habitação 

Familiar "Santa Carmem Construindo Lares" o participante que prestar 

declaração falsa ou usar de qualquer meio ilícito para obtenção de vantagens. 

§ 1º Ao servidor público ou agente de entidade conveniada que concorra 

para o ilícito previsto neste artigo, inserindo ou fazendo inserir declaração 

falsa ou documento que deva produzir efeito perante o Programa Municipal 

de Habitação Familiar "Santa Carmem Construindo Lares" aplica-se as 

sanções administrativas e penais cabíveis. 

§ 2º Qualquer cidadão e a qualquer tempo poderá denunciar junto à 

CMDPH ou na Ouvidoria Municipal, indícios de irregularidades no processo 

de seleção, bem como, quanto à utilização indevida da unidade habitacional 

pelo beneficiário. 

Art. 13º O instrumento de doação entre as partes será formalizado após 

decorridos o prazo de 20 (vinte) anos, contados a partir da assinatura do 



beneficiário na Autorização de Uso e Gozo da Unidade Habitacional, sob pena 

de incorrer em civil e/ou demais Sanções legais. 

§ 1º Na autorização de que trata o caput deste artigo deverá mencionar 

obrigatoriamente, cláusula resolutiva expressa, segundo a qual, o imóvel 

autorizado para doação reverter-se-á ao Patrimônio Público Municipal, nas 

seguintes hipóteses: 

I - Não cumprimento pelo beneficiário das obrigações assumidas na 

autorização; 

II - Desvio da finalidade do Programa Municipal de Habitação Familiar 

"Santa Carmem Construindo Lares" decorrente de transferência da posse 

do imóvel para terceiros, seja através da venda, da locação, da sublocação, 

do comodato, da cessão, da permuta, ou quaisquer outros meios do imóvel, 

uma vez que se destina à moradia do beneficiário; sob pena de reversão do 

imóvel ao Patrimônio Público Municipal. 

III - Concessão do imóvel doado como encargos para honra de avais, 

caução, garantias, seguros ou similares. 

Art. 14º Em consequência das doações, as áreas doadas ficam desafetadas do 

uso comum e/ou especial do povo, passando a integrar futuramente o 

patrimônio particular do donatário, ora beneficiário do presente Programa. 

Art. 15º Para fins de implementação do Programa Municipal de Habitação 

Familiar "Santa Carmem Construindo Lares", e a critério do Poder Executivo 

Municipal, o programa poderá ser desenvolvido através de mutirões 

comunitários, execução direta, liberação de mão-de-obra, trabalho de 

servidores públicos, empregados, terceiros contratados pelo Município ou por 

convênio firmado com entidades civis organizadas sem fins lucrativos em 

regular funcionamento e que mantenha vínculo ou que desenvolva atividades 

inerentes à vida comunitária. 

§ único. Os convênios apenas serão firmados com entidades que 

comprovem sua notória idoneidade e experiência para executar o 

empreendimento. 

Art. 16º Para atendimento deste Programa fica o Poder Executivo Municipal, 

autorizado a: 

I - Adquirir áreas para a construção de unidades habitacionais; 



II - Doar nos termos do art. 1º desta Lei, outras unidades habitacionais; 

III - Aplicar o instrumento jurídico que couber para proceder às doações 

previstas nesta Lei; 

IV - Editar, normatizar, regulamentar ou emitir qualquer ato administrativo 

necessário ao fiel cumprimento desta Lei; 

V - Dotar recursos nos orçamentos seguintes necessários ao cumprimento 

desta Lei, em conformidade com o artigo 16 e 17 da Lei Complementar nº 

101 de 04 de maio de 2000. 

Art. 17º Fica autorizado a Isenção de Impostos Municipais (ISS da Obra). 

Art. 18º Os casos omissos desta Lei serão deliberados pela CMDPH. 

Art. 19º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as 

disposições em contrário. 

 

Gabinete do Prefeito em Santa Carmem/MT, aos 29 de Abril de 2020. 

 

 

 

RODRIGO AUDREY FRANTZ 

PREFEITO MUNICIPAL 

 

 

 

 

 

 

 


