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PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSO FUNDO
LEI N° 5.198, DE 19 DE MAIO DE 2016.

(Do Poder Executivo Municipal)
AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A PROMOVER A ALIENAÇÃO DE
LOTES  URBANOS,  EM  PROGRAMA  DE  REGULARIZAÇÃO
FUNDIÁRIA, LOCALIZADO NO LOTEAMENTO SERFHAU, NA VILA
LUCAS ARAÚJO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
O PREFEITO MUNICIPAL DE PASSO FUNDO, no uso de suas atribuições
legais, na forma do artigo 88 da Lei Orgânica do Município, faz saber que o
Legislativo aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:
Art.  1º  Fica o Poder  Executivo  Municipal autorizado a alienar os  lotes de
terreno urbano edificados, sob o n.º 4 e n.º6, da quadra n.º 3, cada um com
área superficial de 300,00 m², de propriedade do Município, ambos constantes
na matrícula n.º  39.317 no Cartório de Registro de Imóveis,  localizado no
Loteamento  Serfhau,  na  Vila  Lucas  Araújo,  a  fim  de  atender  Programa
Habitacional de Regularização Fundiária, respeitadas as disposições da  Lei
Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993.
§ 1º A alienação será precedida de avaliação, nos termos da alínea "f",  do
inciso I, do artigo 17, da Lei Federal nº 8.666/93, da qual constará inclusive a
edificação, desde que custeada pelos cofres municipais.
§  2º  A  alienação  do  lote  poderá  efetivar-se  com  pagamento  à  vista  ou
parcelado.
§ 3º O parcelamento do preço de alienação será limitado em até 10 anos.
§  4º  A  definição  do  prazo  de  parcelamento  dependerá  da  capacidade
econômico-financeira  do  adquirente,  conforme  ficha  socioeconômica
individualizada.
§ 5º Os valores parcelados constarão em UFIRs, para fins de pagamento das
parcelas.
Art. 2º Todo o produto da alienação prevista no artigo 1º da presente Lei será
destinado ao Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social,  de acordo
com o inciso VIII do artigo 9º da Lei Municipal n.º 4.795/2011.
Art.  3º  A  alienação  do  lote  ocupado  ou  não,  será  feita  ao  beneficiário
cadastrado junto aos Órgãos Municipais responsáveis, atendendo à resoluções
específicas  emitidas  pelo  Conselho  Municipal  de  Habitação  de  Interesse
Social quanto às condições socioeconômicas do mesmo.
§ 1º O beneficiário, de acordo com a renda familiar devidamente comprovada
e,  a critério do Conselho Municipal de Habitação de Interesse Social  e do
órgão responsável  pela análise das condições socioeconômicas (SEMCAS),
poderá ter uma redução do montante a ser pago de acordo com a faixa salarial.
§ 2º - As faixas salariais e respectivos percentuais de redução são:
a) Faixa salarial de até um salário-mínimo, inclusive: redução em até 80%;
b)  Faixa  salarial  superior  a  um salário-mínimo  até  dois  salários-mínimos,
inclusive: redução em até 60%;
c) Faixa salarial superior a dois salários-mínimos até três salários-mínimos,
inclusive: redução em até 40%;
d) Faixa salarial superior a três salários-mínimos até quatro salários-mínimos,
inclusive: redução em até 20%;
Art. 4º Somente serão beneficiados desta Lei os ocupantes que tenham tomado
posse do imóvel até a data de publicação da mesma.



Art. 5º É defeso ao beneficiário do comando desta Lei, alienar o imóvel ou
transferir o bem a terceiros sem a total quitação do contrato ou a autorização
da municipalidade, sob pena de ser-lhe aplicada uma multa na importância de
30%,  calculada  sobre  o  valor  da  avaliação,  sem prejuízo  da  retomada  do
imóvel.
Parágrafo  único.  A  municipalidade  deverá  observar  o  preenchimento  dos
requisitos dos artigos anteriores inclusive no caso de pedido de transferência.
Art. 6º As despesas advindas da operacionalização da presente Lei, correrão
por conta de dotações orçamentárias próprias.
Art. 7º Esta Lei entrará em vigor a partir da data de sua publicação.

LUCIANO PALMA DE AZEVEDO - Prefeito Municipal
MARLISE LAMAISON SOARES - Secretária de Administração
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