
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DE GOIÁS

Municipio de Nova Aurora
Gabinete do Prefeito

Ofício n.º: 286/2021 Nova Aurora-GO, 02 de setembro de 2021.

Senhor Presidente,
|

Senhores Vereadores,

Através do presente passamos às mãos de Vossas Excelências para

apreciação e deliberação dos membros dessa Egrégia Casa de Leis, o Projeto de Lei “Cria

o Programa Municipal de Reforma de Moradias no Âmbito do Município de Nova

Aurora-GO para Atender Famílias em Situação de Vulnerabilidade Social, na Forma

que Especifica, e dá Outras Providências”.

Referido projeto tem como finalidade atender as famílias carentes que

estejam em situação de vulnerabilidade social, implementando pequenas reformas

destinadas a eliminar situações de risco, como desabamento de parede ou telhado, bem

como para resguardar as condições mínimas de habitação.

Os valores sugeridos são de até R$ 6.000,00 (seis mil reais), tendo em

vista a responsabilidade com o orçamento municipal e a possibilidade de estender o

benefício do “Cheque-Reforma” ao maior número possivel de moradores do nosso

município.

Certo da especial atenção à nossa solicitação, antecipamos nossos

melhores agradecimentos e renovamos protestos de elevada estima e distinguida

consideração.

Atenciosamente, r o

3- 09-JOÃO PIMENTA DE PÁDUA JÚNIOR Recvl
PREFEITO ANO q.

Exmo. Senhor
JERRY FALEIROS DOS SANTOS
DD. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.
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PROJETO DELEI Nº 034/2021, DE 02 DE SETEMBRO DE 2021.

“Cria o Programa Municipal de Reforma de Moradias no
Âmbito do Município de Nova Aurora-GO para Atender
Famílias em Situação de Vulnerabilidade Social, na Forma
que Especifica, e dá Outras Providências”.

O PREFEITO MUNICIPAL DE NOVA AURORA, ESTADO DE GOIÁS,

no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Lei Orgânica do Município e pela

Constituição Federal, FAZ SABER, que a CÂMARA MUNICIPAL aprova e Eu, Prefeito

Municipal, sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º. Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado, na forma,

nos limites e nas condições definidas nesta Lei, a implantar o Programa Municipal de

Reforma de Moradias, denominado “Cheque-Reforma”, destinado a atender famílias

carentes em situação de vulnerabilidade social.

$ 1º São obras amparadas pelo Programa mencionado neste artigo:

construção, reforma, ampliação ou melhoria de unidades habitacionais, priorizando as que

se encontrem em situação de risco.

82º As mercadorias ou materiais de construção a serem adquiridos pelo

beneficiário do Programa com o subsídio que lhe for concedido são as seguintes:

| - materiais básicos:

a) pedra, cascalho,brita e areias natural e artificial;
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b) tijolos cerâmicos e blocos de concreto;

c) telhas, madeiras, cal e cimento;

| - materiais estruturais e de vedação:

a) ferragens, perfis metálicos, chapas dobradas, fôórmas metálicas, de

madeira e aço estrutural;

b) portas de madeira, portas metálicas e acessórios;

c) esquadrias metálicas, pvc, madeira e vidros;

d) pré-moldadose artefatos de cimento;

II — materiais de instalação:

a) materiais hidráulicos, sanitários, elétricos e telefônicos;

b) louças, pias, tanques e metais hidrossanitários;

IV — materiais de acabamento:

a) argamassa, azulejo, cerâmica, ladrilhos hidráulicos;

b) gesso em pó, gesso cartonado, forro de PVC, forros de gesso,
madeira ou isopor, impermeabilizante, massa para pinturaetintas;

V — materiais de infra-estrutura:

a) materiais hidráulicos para rede de água potável;

b) materiais elétricos e equipamentos para rede de energia elétrica;

c) materiais para construção de reservatórios de água;

d) materiais hidráulicos e equipamentos para rede de esgoto; materiais

e equipamentos para redes de drenagem pluvial; materiais e equipamentos para

pavimentação e outros necessários à completa execução da infraestrutura.

[asi
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Art. 2º. O subsídio concedido terá o seu valor expresso no “Cheque-

Reforma”, instrumento destinado à operacionalização do Programa Municipal de Reforma

de Moradias, emitido em nome das pessoas beneficiárias, em valor único, conforme

orçamento elaborado em parceria com a Secretaria Municipal de Obras e Serviços

Urbanose aprovado pela Secretaria Municipal de Promoção e Assistência Social e limitado

ao valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), sendo R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para materiais

e R$ 2.000,00 (dois mil reais) para custeio de mão-de-obra.

Parágrafo primeiro. O Cheque-Reforma será concedido diretamente à

pessoa fisica beneficiária do Programa, sendo utilizada na aquisição de materiais de

construção junto a pessoas jurídicas regularmente inscritas no Município e que tenham

como atividade comercial a venda de mercadorias destinadas à construção civil, com

apresentação das respectivas notas fiscais ou recibos a Secretaria Municipal de Promoção

e Assistência Social.

Parágrafo segundo. Na hipótese do beneficiário não ter condições de

arcar com a mão-de-obra para execução dos serviços de reforma e manutenção da

moradia, fica o Poder Executivo Municipal autorizado a ceder a mão-de-obra de forma

específica ou em regime de mutirão.

Art. 3º, Os interessados no Programa Cheque Moradia deverão atender

às seguintes condições:

| - para ser beneficiado em programas referentes:

a) não possuir outro imóvel;

b) sendo conferida preferência à família monoparental feminina, como

tal considerada a formada por mulher sem cônjuge com pelo menos um(a) filho(a) ou

enteado(a) e/ou pessoa na condição de parente, sob situação de dependência econômico-

financeira daquela;
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c) não ter sido beneficiado com moradia em outro programa municipal

ou estadual nos últimos 02 (dois) anos;
|

d) ser maior de 18 anos ou emancipado;

e) comprovar vínculo com o Município de Nova Aurora de, no minimo,3
(três) anos;

f) estar devidamente inscrito no CadÚnico;

9) aprovação mediante relatório do Centro de Referência de Assistência

Social (CRAS).

Art. 5º. A concessão do subsídio dependerá do atendimento de todas as

condições estabelecidas pela Secretaria Municipal de Promoção e Assistência Social e de

avaliação técnica da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, inclusive com

relatório fotográfico antes e depois da reforma.

Art. 6º. O benefício será concedido a 6 (seis) famílias por ano, podendo

este número ser ampliado ou reduzido conforme disponibilidade financeira do Município.

Art. 7º, Para cobertura das despesas provenientes desta Lei, poderão

ser abertos créditos adicionais, especiais ou suplementares nos valores classificados

necessários, nos moldes da Lei Federal nº 4.320/64, além de se fazer sua inclusão no

PPA e na LDO.

Art. 8º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-

se as disposições em contrário.

PP Município de Nova Aurora, aos 02 de setembro de 2021.

JOÃO PIMENTA DE PÁDUA JÚNIOR
Prefeito Municipal
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