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LEI N° 1155/2011

"INSTITUI o PROGRAMA ESPECIAL DE
SUBSTITUIÇÃO DE CASAS EM SITUAÇÃO DE
RISCO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"

JOSÉ PEDRO TONIELLO, Prefeito Municipal de Nova Independência, Estado de
São Paulo, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, faz saber que a Câmara
Municipal aprova e ele promulga e sanciona a seguinte Lei:-

Artigo 1°. Fica instituído o programa especial de construção de casas populares para
substituição de moradias existentes no Município de Nova Independência que ofereçam situação
de risco aos seus moradores. r

Parágrafo Único - Por situação de risco, entenda-se aquelas casas que não ofereçam condições
mínimas de segurança e higiene aos seus moradores.

Artigo 2°. Para o cumprimento do disposto neste programa, fica o Poder Executivo Municipal
autorizado a:

I- Construir casas de alvenaria em substituição aos barracos e/ou casas, quando o terreno for de
propriedade do beneficiário;
II - Utilizar, se necessário, áreas pertencentes ao patrimônio do Município para o fim de
construir casas populares para substituição daquelas em situação precária;
III - Se for o caso, fornecer apenas material de construção para adequar às moradias em
situação precária, para aqueles beneficiários que possam oferecer mão de obra e o terreno;
IV - Fornecer apenas a mão de obra para aqueles que possuam o material e o terreno;
V - Construir, se for o caso, apenas partes das casas, como banheiros, etc.
VI - Adquirir, desapropriar, receber em doação, regularizar, ou desafetar áreas que permitam a
construção das casas para substituição daquelas em situação de risco.

Parágrafo único. O Poder Executivo Municipal poderá, se necessário for, fazer a locação de
imóveis residenciais para abrigar os moradores beneficiados pelo programa especial ora
instituído, durante o período em que perdurar a construção e/ou reforma das casas a eles
destinadas.

Artigo 3°. Terão prioridade no atendimento do Programa previsto nesta Lei:

I - Aqueles que ocupam irregularmente terrenos públicos ou particulares, e que estejam vivendo
em maior constrangimento social;
II - Aqueles que há mais tempo residam em situação de risco no Município;
III - Aqueles que são mais idosos;
IV - Aqueles com maior número de dependentes;
V - Aqueles com menor renda familiar;
VI - Aqueles que ocupem terreno próprio, cuja residência não apresente condições normais de
habitabilidade e que não comporte reforma corretiva.
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§1°, Para ser atendido pelo Programa instituído por esta lei, a família beneficiária não poderá ter
renda per capita superior a meio salário mínimo nacional.

§2°, Cada caso deverá ser rastreado e avaliado pelo Setor de Assistência Social da Prefeitura
Municipal, que deliberará pela preferência, mediante Laudo individualizado, e que poderá, se o
caso, ser acompanhado de Laudo do Setor de Engenharia.

Artigo 4°, A edificação das casas previstas nesta Lei deverá obedecer a um padrão mínimo (sem
piso e sem forro), não podendo exceder a 50 m2 em terrenos nunca inferiores a cento e vinte e
cinco metros quadrados, sendo que esse padrão deverá ser definido por Decreto do Chefe do
Poder Executivo Municipal.

Artigo 5°, A Prefeitura providenciará a escritura definitiva dos imóveis que construir, porém, o
beneficiário não poderá vender ou alienar o imóvel sem a anuência do Poder Executivo
Municipal, num período não inferior a dez anos, contados da ocupação do imóvel por parte do
beneficiário. .

Artigo 6°, Este programa perdurará enquanto existirem moradias em situação de risco no
Município.

Artigo 7°, O Poder Executivo Municipal regulamentará, no que for necessário, a presente Lei,
por intermédio de Decreto.

Artigo 8°, Este programa fica incluído no Plano Plurianual e na Lei de Diretrizes Orçamentárias
do Município.

Artigo 9°, As despesas decorrentes da presente Lei correrão por conta de dotação própria
constante do orçamento vigente, suplementadas se necessário.

Artigo 10°, Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Artigo 11°, Revogam-se as disposições em contrário.

Nova Independência, 20 de dezembro de 2011,

JOSÉ PE'nJjijs<Vr"l'rlVi

Prefl ir Municipal

Publicado na secretaria Geral desta PM, na ata supra, mediante a afixação no local Público de
costume.

~
Secretário Geral


