^4

LEI W* 4.125, DE 3 DE DEZEMBRO DE 2007.

Institui o "Programa Bolsa Moradia" no
Município
de
itebira
e dá
outras
providências.

0 Povo do Município de itebira, Estedo de Minas Gerais, por
seus Represententes na Câmara Municipal, aprovou, e eu, Prefeito Municipal, sanciono e
promulgo a seguinte Lei:
Art. 1**. Fica instituído, no âmbito da Administração Pública
Municipal, o PROBOM - Programa Bolsa Moradia, com a finalidade de assegurar habiteção
às famílias usuárias da Asslstencia Social, mediante a concessão do subsidio, integral ou
parcial, em caráter transitório, no valor suficiente para viabilizar a locação de Imóvel
residencial, na forma deste Lei.
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Art. 29. O Programa Bolsa Moradia atenderá, per um período
de ató 12 (doze) meses, no máximo, as famílias usuárias da Assistóncia Social que
preencham as seguintes condições e critórios:
«
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1 - sejam removidas de áreas em decorrência de execução
de obra pública ou sejam vitimas de calamidade e tenham sido removidas de área. sem
condições de retomo, comprovadas por Laudo Técnico de órgão municipai competente, ou
residam em habiteção precária, sitoada em área de risco, em ocupação clandestina ou
irregular;
II - comprovem residência no Município de Itebire há mais de
três anos. na área objeto de intervenção;
III - possuam renda per capita de ate 1/4 (um quarto) do
salário mínimo;
IV - não possuam outro imóvel em nome do titular ou do
cônjuge;
V - não tenham participado de outro programa habitecional
ou de assentemento do Município.
§ 1" As famílias ocupantes de área de risco, em ocupação
clandestina ou irregular - situação esta prevista na parte final do inciso I deste artigo somente poderão ser atendidas se teis casos forem anteriores à publicação deste Lei.
§ 2° O beneficio se destina á locação de imóveis de
terceiros, para fins de moradia, vedada a locação em áreas que ofereçam rísco.
§ 3° O Municipio não se responsabiliza pelo mau uso do
imóvel locado com recursos do programa, bem como pela Inadimplência do locaterio,
inclusive no que pertlne a despesas de água, energia elétrica e outras texas e impostos.
Art. 3**. As Secreterias Municipais de Ação Social e de
Desenvolvimento Urtrano são os órgãos responsáveis pela estruturação e coordenação do
Programa.
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Art. 4°. O valor do Programa Bolsa Moradia é de R$ 250,00
(duzentos e cinqüenta reais) mensais, por um prazo de 12 (doze) meses, prorrogável
somente através de relatório técnico da Secreteria de Assistóncia Social.
Art. 59. Fica o Poder Executivo autorizado a abrír crédito
especial no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), na doteção
n9 02.12.04.08.244.0048.2. XXX - Programa Bolsa Moradia, na Fonte n.** 0.1.00, no elemento
de despesa n.** 33.90.39 - Outros Sen/iços de Terceiros - Pessoa Jurídica, destinados à
implanteção da ação referida no art. 1** deste IJOI, assegurados os recuraos pela anulação da
doteção n9 02.12.04.08.244.0048.2.086 - Apoio ás Moradias Populares, em confonnidade
com o art. 43 da Lei Federai f\9 4.320. de 1964.
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Art. 6**. Fica inserido nos anexos "Programa de Trabalho com
as Ações". "Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas" e "Quadro de
Detelhamento da Despesa por Unidade Orçamentària' da 1^1 Orçamentária em vigor (Lei
Municipal n." 4.040, de 14 de dezembro de 2006, com suas modificações), referente á
Subunidade: "Fundo Municipal do Bem-Ester Sociar da Secreteria Municipai de Ação Social,
no Programa "Programa de Habiteção Popular*, o "Programa Bolsa Moradia", com a Unidade
de Medida: -femllia atendMa", a Mete Fisica: "100" e o valor de "R$ 25.000,00".
Art. 7°. Fica inserido no anexo "Detelhamento dos Programas
Vinculados ás Ações" do Plano Plurianual para 2006-2009 (Lei Municipal
n.*^ 3.939. de 23 de dezembro de 2005, com suas alterações), para o exercício de 2007,
referente ao "Fundo Municipal do Bem-Ester Social" da Secreteria Munidpai de Ação Social,
no programa "Programa de Habiteção Popular*, o "Programa Bolsa Moradia", com a Unidade
de Medida: Tamilia atendida", a Mete Fisica: "100" e o vator de "R$ 25.000,00".
Art. 8**. Este Lei deverá ser regulamenteda por Decreto
Municipal, no prazo de 30 (trínte) dias. a conter da date de sua publicação.
Art. 9^. Este Lei entrará em vigor na date de sua publicação.
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Prefeitura Municipal de Itebira. 3 de dezembro de 2007.
159° Ano da Emancipação Política do Município
'Ano Municipal Maestro Silvério Faustino'

JOÃO IZAEL QUERINO COELHO
PREFEITO MUNICIPAL

CÂNDIDA IZABEL DE CAMPOS MORAES
CHEFE DE GABINETE
GP/tef
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LEI N> 4.125, DE 3 DE DEZEMBRO DE~2007.
InstHul o 'Programa Bolsa Moradia" no Município de Iteblra e dá outras
providências.
0 Povo do Municfpio de IteUra. Estedo de Minas Gereis. por seus
Representantes na Câmara Munteipal, aprovou, e eu, Prefeito Muntelpel, ssnclono e promulgo a seguinte Lei:
Art. 1*. Fica instituído, no âmbito da AdministroçAo Pública Municipai, o
PROBOM - Programa Bolaa Moradfe, com e finalidade de assegurar
habiteçfio As (amilioa usuárias da AasiatSncia Social, mediante e coneessio do subsidio. Integral ou parctai, em ceráter transltdrio, no valor
suficiente pera viabilizar a locaçio de imdvel resldencfei, ne forma
desta Lelj
Art. 2*. 0~ Programa Bolsa Moradia atenderá, por um período de até 12
(doze) meses, no máximo, as femfliae ueuirias da Aosistincia Social
que preencham ea aegutaitea condiçõea e critérios:
1 - sejam removidaa de Arees em decorrência de execução de obra
púUice ou sejam vitimas de celamidade e tenhem sido removidas de
área, sem condiçfies de retorno, comprovedas por Laudo Técnico de
órgio municipal competente, ou residam em hebiteção precária, situada em área de risco, em ocupaçio clandestina ou Irragufer;
II - comprovem residdncia no Munteipto de Itabira hd mala de bêa anos,
na área objeto de Intervençio;
III - possuam renda per capite de até 1/4 (um quarto) do salário mínimo;
IV - nlo possuam outro ímóvel em nome do tKuiar ou do cônjuge;
V - nio tenhem pertidpedo de outro programa habitaclonei ou de essentemento do Munteípio.
§ 1* As famílias ocupsntee de área de rísco, em ocupaçio clandestina
ou irregular - situação eeta previste ne parte finei do Incfeo I deste
ertlgo - somente poderio ser atendidas ae tala casos forem anteriores
A puUicoçfio desta Lei.
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§ 2* O beneffdo se destine A locaçio de imúvels de tarcelros, pare
fbn de moredta, vederta a loceçio em Areaa que ofereçam risco.
§ 3* O Muntelplo nio se responsabiliza pelo mau uso do imdvel locado
com recursos do programa, bem como pela inadimplência do locatário,
inclusive no que pertlne a deepesas de Água. energia eidtrica e ouUas
taxes e Impostos.
Art. 3*. As Secreteries Munlcipels de Açio Sodal e de Desenvolvimento UrtMno sio os õrgios responsAveie peia eatruturação e COCKderwçio do Progreme.
Art. 4*. O valor do Programa Bolsa Moredta A de R$ 250,00 (duzentos
e dnqOenta reais) mensate, por um prazo de 12 (doze) mesea, prorrogável somente etravás de ralatàrio técnico da Secretaría de Assistênda Social.
I Art. 5*. Fica o Poder Executtvo eutorízado a abrir crédito espedel no
valor de R$ 25.000.00 (vinte e cinco mfi reeb), ne dotação
n.* 02.12.04.08.244.0048.2. XXX - Progreme Bolse Moradia, na Fúnte
n.* 0.1.00. no elemento de despesa n.* 33.80.39 - Outros Serviços de
Terceiros • Peesoa Juridica, destbiBd(» A impientaçio de açio referida no art. 1* desta Lei. assegurados os recuraoe pela anulaçio da
dotaçio n.* 02.12.04.08.244JW48.2.0B6 - Apoto As Moradtaa Popularea, em conformktade com o art. 43 da Lei Federal n.* 4.320, de 1984.
Art. 8*. Fica Inaerido nos anexoe "Programe de Trabalho com as
Açdes', 'Neturaza da Despeso Segundo as Categorias Econômicas' e
'Quadra de Detalhamento da Despesa pw Unidsde Orçementirta' da
Lei Orçamentiria em vigor (Lei Munldpel n.* 4.040, de 14 de dezembro
de 2006, com suas modifieaçõea). referartte A Subunidade: 'Fundo
Munldpel do Bem-Eatar Social' da Secreterta Municipal da Açio Sodal. no Programa 'Programa de Habitaçio Popular", o "Progranw Bdse
Moradta', oom e Unidade de MedUe: família atendida', a Meta Fíaica:
'100' e o valor de 'RS 25.000,00'.
Art. 7". Fk» Inserido no anexo 'Detalhamento doe Programes Vinculados i s AçOes' do Plano Plurianual pere 2008-2009 (Lei Munldpal
n.* 3.939. de 23 de dezembro de 2005. com euas oltoraçOea), para o
exercício de 2007, referente eo 'Fundo Municipel do Bem-Estar Social" da Secretaria Municipal de Açio Social, no programa 'Programa de Habitaçio Popular', o 'Programa Bdsa Moradia', com a Unidade de Medida: 'famliie etendlda", a Meta Fiaica: "100' e o valor de
'RS 25.000.00'.
Art. 8*. Eata Lei deverá ser reguiamentaita por Decreto Munidpei, no
prazo de 30 (trbita) dtaa, a contar da data de sua publlcaçfio.
Art. 9*. Esta Lei entrará em vigor ne dota de aua puUicaçAo.
Prafeltura Munteipal de í\ab\ra, 3 de dezembro de 2007.
159* Ano da Emandpaçio Pditica do Município
'Ano Munidpei Maestro Sfivério Fauatbio'
(a) Joio Izael Querino Coelho
Prefeito municipal
(a) Cindida Izebel de Cempoe Moraee
Chefe de Gabinete
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