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Autoriza

o

Poder

Executivo

Municipal a doar areas de terras
de sua propriedade as familias do

in u niofpi o

e

d5

outras

providencias.

0 PREFEITO MUNICIPAL de Campos Verdes, Estado de Goias, no uso de suas

atribuic6es legais, FAZ SABER que a Camara Municjpal aprova e ele sanciona a seguinte
Lei:

Art. 19 - Objetivando promover a construcao de moradias destinadas a populac5o do
municl'pio, com renda de 0 a 3 salarios minimos, conforme criterios do Programa
Habitacional de lnteresse social. 0 Poder Executivo Municipal fica autorizado a DOAR

as pessoas selecionadas os 30 (trinta)

lotes do

Loteamento California

abaixo

relacionados:

•

Rua Benedito Aratljo Barreto -Quadra n° 05, Lotes n°01,02,03,04,05,06,07 e

08.
•

Rua Jos6 Capela -Quadra n° 05, Lotes n° 9,10,11 e 12, Quadra n9 03 Lotes n9

10,11,12,13,14,1516,17 e 18.
•
Rua vitorino Ribeiro camelo -Quadra na 03, Lotes n° 01,02,03,04,05,06,07, 08

eo9.

Paragrafo Unico ~ 0 Loteamento Calif6rnia, por ser destinado as familias carentes e as
que se enquadram em programas habitacionais subsidiados, 6 considerado Zone
Especial de lnteresse Social -ZEIS.

.,' . `":; `:;,

Art. 29 -As pessoas beneficiarias da doacao dos lotes constantes do artigo 1 o desta
Lei, ser5o selecionadas de acordo com os seguintes crit6rios, com a concordancia do
Conselho Municipal de Habitac5o de lnteresse Social:

A) Ter seu domicflio no munici'pio de Campos verdes ha, no minima, 03 (tres) anos;
a) Possuir renda familiar de 0 a 3 salarios minimos;
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c) N5o s2e°;'b%6rietario de im6vel residencial em qualquer parte do Pals (inclusive

c6njuge, se for o caso);
D) N5o ser titular de financiamento habitacional ativo em qualquer parte do Pals;

Par5grafo l)nico -Os crjt6rios estabelecidos para a selec8o dos beneficiarios que trata
este artigo sao eliminat6rios e, em caso de ntimero de candidatos aptos superar a
quantidade de lotes disponi`veis, terao prioridade de atendimento, as familias com

menor renda `'per capta" com menor renda bruta familiar, nesta ordem.

Art. 39 - Os referidos lotes objeto de doac5o do Poder Executivo Municipal serao
utilizados em carater exclusivo para a construc5o de unidades habitacionais.

Art. 49 - Os im6veis, objetos da doa¢5o, ficar8o jsentos de recolhjmento dos seguintes
tributos e taxas:
I -lTBI -lmposto de Transmiss5o de Bens lm6veis, quando da transferencia do im6vel,

objeto da doagao;
11 - lpTU - lmposto Predial e Territorial Urbano, durante todo o periodo de
constru¢5o(carencia).
Ill

- TAXAS

de ALVARA

de

Construcao

e

posterior

HABITE-SE

ao termino

do

empreendimento resjdencjal.
Art. 59 - Esta Lei entrara em vigor na data de sua

ogando-se as

disposi96es em contrario.

/
Gabinete do Prefeito Muni

e Campos Verdes, Estad6

8 dias de

Maio de 2021.

Naves Soares
Campos Verdes
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CERTIDAO DE PUBLICACAO

Certifico e dou fe , para os devidos fins de comprovacao legal, que foi
publicado no placard da Prefeitura Municipal de Campos Verdes, Estado de
Goi5s, no dia 18 de Maio de 2021, devendo permanecer o mesmo pelo
periodo de 10 (dez) dias, a Lei no 354/2021 de 18 de Maio de 2021 que

"Autoriza o Poder Executivo Municipal a doar areas de terras de sua propriedade as famflias

do munia'pio e da outras providena-as''.

Campos verdes -GO, aos 18 de Maio de 2021.

Secretaria Mum de

Planejamento
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