ESTADODE GOIAS

PrefeituraMunicipalde SãoSimão
- Gabinetedo Prefeito

LEI N.O553DE 28 DE NOVEMBRO DE 2OI4

"Autoriza ü alienação de imóveis urbunos no
LOTEAMENTO CIDADE JARDIM com vistas à
implementaçciode progruma habitacional no âmbito
do Progrumu Minha casa Minha vicla e crti outras
providêncius."

A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃo SIMÃo, ESTADo DE GoIÁS, no
uso da competênciae atribuiçõesque lhe conferemas Constituiçõesda Republicae do Estadocle
Goiás,bem assim aLei Orgânicado Município, aprovae eu Prefeitosancionoa seguinteLei:
Art. 1o - Fica revogadaa doaçãode 288 lotes residenciais,
constantes
da Lei
no 431, de 05 de agosto de 2011, localizadosno "LOTEAMEI\TO
CIDADE JARDIM,,.
conformedescritosno anexoI da presenteLei.
Art. 2o - Fica o Chefe do Poder Executivo,por força da presenteLei, autorrzadoa alienar
até 600 (Seiscentos)Lotes residenciais, loçaltzadosno "LOTEAMENTO CIDADE JARDfM,,
bem como em área de EXPANSÃO, situadosno perímetrourbano do Município de São Simão,
com a finalidadede implementaçãode unidades Habitacionaisdestinadasà populaçãode baixa e
médiarenda.
Parágrafo único - Trata-sede um empreendimentode interessesocialdestinadoas pessoas
que se enquadremno "ProgramaMinha CasaMinha Vida - PMCMV,,.
Art. 3o - Os imóveisa seremalienadossãode propriedadedo Município de SãoSimão-GO,
registradosno Cartorio de Registrode Imóveis da Comarcade São Simão-GO,na Folha 134,Livro
2-X, sob a Matrícula no 4.266, em 29 de julho d,e 2011, e estãodevidamentediscriminadosno
Anexo II destaLei.
Art. 4o - As alienações,a título simbolico, se destinam aos mutuários cadastradosno
Departamento Municipal de Habitação, orgão vinculado a Secretaria Municipal de
DesenvolvimentoSocial SEMUDS; selecionadose aprovadospela Instituição Financeira,e
habilitadosa participaremdo Programa Habitacional,com reeursosda União Federal,de acorclo
com as normasdo SistemaFinanceiroda Habitação.
Art. 5o - Somenteas pessoasdeclaradasaptaspela InstituiçãoFinanceira,poderãocontrairo
financiamentonecessárioa edificaçãoda unidadehabitacional,mediantecritérios cle seleçãp_
dos
beneficiáriose aprovaçãode cadastrojunto a InstituiçãoFinanceira.
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Art. 6" - Todos os serviçosrelativosà infraestruturado Loteamento,de modo a possibilitar
as edificaçõesnos Lotes das LlnidadesHabitacionais,serãoexecutadospor conta da incorporadora
que venhaa serresponsávelpelo empreendimento.
Parâgrafo único - incluem-sena previsãodo caput: a rede de energiaelétrica,ilumin açáo
pública,rede de drenagempluvial, rede de água..rgóta-ento sanitário,pavimenta,çáo,
guias e
sarjetasbem como as demais intervençõesurbanísticasestabelecidasnu, lir.nças municìpais
e
estaduais.
Art. 7o - Os imoveis objetos da presentealienaçãoserão revertidos ao patrimônio da
Municipalidade,casoos beneficiáriosselecionados,
não fìrmem os contratosde finarrõiu-.nto junto
a InstituiçãoFinanceira,hipoteseem que perderãoseusdireitos,com sucessãopor outro mutuário
cadastrado
pelo DepartamentoMunicipal de Habitaçãoe aprovadopela Instituiçaof inanceira.
Art. 8o - As alienaçõesserãoefetivadasa título oneroso,por preço simbólico e dar-se-ãode
modo irceÍtatâvele irrevogável,salvo se o mutuário der ao imóvel ã*riinução diversada presente
Lei.
Art. 9o - Fica estabelecidoo valor mínimo de R$ 500,00 (quinhentosreais) e máximo de
1.000,00(mil reais) parc cadaLote constanteda presenteLei, conforme avaltaçãoinseridano anexo
III.
Parágrafo único - Todas as despesasrelacionadascom confecçãode escrituras,taxas,
certidões,e quaisqueroutros emolumentos,ficam sob a responsabilidadedo mutu ário, podendo
incidir as isençõesestabelecidas
por Lei Federal.
Art. 10 - As despesasdecorrentesda presente Lei correrão por conta da dotação
orçamentâriaconstantedo orçamentovigente.
Art. 11 - Esta Lei entrarâem vigor na datade sua publicação,revogadasas disposiçõesem
contrário.

GABINETtr Do PREFEITODE sÃo SIMÃO, ESTADO DE G9IÁS, aosvinre e oiro
diasdo mêsde novembrodo anode doismil e quatorze(2BllllZ0I4).
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