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LEI Nº 1.007/2018. 

EMENTA: DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DE O 
PLANO DE INCENTIVOS A PROJETOS 
HA.l3ITACIONAIS POPULARES DE INTERESSE 
SOCIAL, VINCULADO AO PROGRAMA FEDERAL, 
ESTADUAL E MUNICIPAL, INSTITUI ISENÇÃO 
DE TRIBUTOS PARA OPERAÇÕES VINCULADAS 
AO(S) PROGRAMA(S) NAS CONDIÇÕES 
ESPECIFICADAS E AUTORIZA DE 
REGULARIZAÇÃO DE DOAÇÕES DE ÁREAS 
PÚBLICAS DE INTERESSE SOCIAL, E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

O PREFEITO DO :'IIUNICÍPI e FERREIROS, no uso de suas atribuições legais, faz saber 
que o Poder Legi 'ativo aprovou e :1 su.ciono a presente Lei. 

Art. 1° - A presente l.ei institui. n» \lunicípio de Ferreiros, medidas legais e administrativas para 
incentivar a cor . .,·,, ·' .> de habi' · ·,,, populares de interesse social no âmbito dos Programas 
Federais, Estadu.i s e, lunicipais. 

Art. 2° - O Excc :,·, ... c+jetivam' , "" 
de doação de t,'1 :lc••inadas 
respectivos Pr00, .. m1:1~ r~a autori 

.novcr a implantação de moradias mesmo que apenas através 
1[1,as com renda familiar mensal consideradas no âmbito dos 

I - Dar iscnç" , :l ,, : Construção (Licença de Construção) aos residentes ou que 
'astro Único para Programas Sociais (CadÚnico) do Governo 

' ' programas sociais habitacionais como "Minha Casa Minha 
.os. Estaduais e/ ou Municipais; 

aqui vierem a .• . .. , ·1 itos no 
Federal, que ('st,''"'11 l''"·1icipa11d 
Vida" e prograi · .lr ·,\<"s e 

" 011 pr 

.urização de doações já realizadas em períodos I gestões 
s Joadas com a finalidade específica de interesse social com 

II - Bem ro• 
anteriores de { · .. 
promessa de d 

" \• · .•. , r ·t 1 

§ 1º. A sclcç 
Poder Pú bl i ~, 

· 1 ·· .,~,.;.\ .. :,, ' ·~ empreendimentos vinculados ao Programas será feita pelo 
1' ·, 10 a famílias domiciliadas no Município de Ferreiros, ou 

que aqui vierem .• r.·c,, . ob, k , .ios critérios e as exigências estabelecidas no regulamento 
específico der . ,, cm .,·i;!atória a observância dos seguintes requisitos preferenciais: 

a) Atendi me ··· ',r; ... , ítimas de desastres naturais; 

b) Atendinv- ·· •s ,.,. 1 · <'111 áreas de risco devidamente reconhecidas pela assistente 
social do "' 
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e) Atendimento :, !' ;···1s reside-ires ~1.1 áreas destinadas à implantação de obras públicas e/ou 
equipamentos r · 1 

d) Atendimento 11 ,. •.: , s que rcc · "li auxílio-moradia do Município. 

e) Atendimento à: · u. í! ···s no t,. r,, ·'pio que não possuam moradia, ou que aqui venham residir. 

§ 2°. A rcpulariz 
Borba Ca-npo 
termo de prornc . ~ .. ' 

· que trai 
foi adqi 
ição da l 

§ 3°. A regular" 
PMCMV I e: 
destinadas aos l'r 
Art, 6-Il. (' 1 LC'i . 

le que rr 
LOS fede 

11 5 Feder: 
1º 11.97 

§ 4°. Fica autru 
doar o lote ~3, e 
detém a p- sse e 
realizada pela G .. JJ 

"oder E· 
rnento t-.! 

f cando tlll 

- JJ3/201 e 

§ 5°. Fie- -uto: · 
doar o t rer- 
01.03.00:\. 
Terezinha • e , 
promessa a do 
forma esr · í fie, 

oder r 
l2 m1 

sde 201 · 
c.etém ar 
alizada J 

§ 6°. A pr -ntc 
de Itambe ·•11 

· crá ser u 
~ularizar 

Art. 3° - 
doação e' 
social 1111 
de diretr 
(alvará de 

, ,:>· Jimentos 
,.,_,, v, -sa popu' 
.iic · , d. Ferreiros, 

, url -s, de an· 
•1s1 licença 

§ lº - I 

comprov: 
Ferreiro · 
estabelcv 

,. 
as isenç. 
ir órgão 
pela oj» 
ncnto e, 

·n 
>' .iv. 

éll 

§ 2º - ,\ 
comprov 
Ferreiros. 
vinculam- 

isençõe 
r órgão, 
·la oper 
una, se 

, presente artigo, refere-se ao Loteamento Maria Bernadcte de 
1 · posse direta e indireta pelo Município de Ferreiros, por 
, Central Olho D· água SI A, conforme, planta anexa . 

·1 presente artigo, refere-se, também, às áreas dos projetos 
mi.iha casa, minha vida um e dois) unidades habitacionais 
linha Casa, Minha Vida" - PMCMV, a que se refere o § 3°, do 
9. 

Municipal de Ferreiros formalizar promessa de doação e 
. sernadete de Borba Campos, para a Igreja Evangélica que já 
n com a posse indireta, regularizando a promessa de doação 
nfcrme, planta anexa, de forma específica. 

· ·.-o Municipal de Ferreiros formalizar promessa de doação e 
... tos e dose metros quadrados), cadastrado sob o nº 
-.otcamento Pará, para a Igreja Católica Capela Santa 

1,r:ta, ficando também com a posse indireta, regularizando a 
,ic tão (2009/2012), conforme, cópia de cadastro anexo, de 

para regularização imobiliária junto ao cartório de imóveis 
,1 das doações. 

.... .os aos Programas Federais, Estaduais e Municipais de 
,: . . i nades à construção de habitações populares de interesse 

111 isentos da Taxa e emolumento incidentes sobre a expedição 
·. aprovações de projetos e certificados de conclusão de obra 

ução ). 

· ". istas neste artigo fica condicionada à apresentação de 
p r, .. ulc representante da União, do Estado ou do Município de 

&, zação do programa, sem prejuízo de outras exigências 
co, de caráter fiscalizatório, 

s nos incisos J e II fica condicionada à apresentação de 
. :,: representante da União, do Estado ou do Município de 
,o cio programa, de que a obra e I ou o respectivo terreno 

,, de outras exigências estabelecidas em regulamento 
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específico ·;e re· n~· 
do ernpree -uc ·11 

§ 3° - A~ )ÇG, 

posse do ')ri' 

§ 4° - A<' 
estabeleci 

ao perkx' , ,·. -mprcendido entre a data de protocolo do pedido de aprovação 
a data <1 • ·,.~., do "habite-se". 

;ue trata e. 
das obriga, 

·:iç' , <1.i isenção pre• 
'111 .' ·•mento r0 

a) Aprese': · Jt, 1 

Municíp' 
enconu- 

b) Não »: 
seu côr-' 

e) Seja o 

§ 5º - ,, 
restring · 
popular ,. 

§ 6° -1' si 
cumpn- " 

§ 7º - ( 
pago cn 1 

§ 8° - En, 
eventua • s11' 
aos Pro .. ,. 
o§ 3°, e 

§ 9º - ( 
pago er 

Art. 4° - 
própria- lo ,, 

Art. 5° - E: 
contrár . 

:,ia autor 
e que e 

eceber 

". : , ou pron-: 
'reiro; e e 

·, ,, lusivam 

, .. · ·cnção r· 
.,, . solicitação 

. ctuando ••. 

·õ, ; , ue trata e· 
.ções ac 

· anizo r " .ior à pt 

.aso, as i 
_., rto pelo 
.' ou Est 
'.ei Fede, 

· artigo 1 

'ior à p, 

decorre 

'rará er- 

não desobrigam o requerente, proprietário ou detentor da 
sórias previstas na legislação tributária de Ferreiros. 

nos incisos I e II, sem prejuízo de outras exigências a serem 
. lica condicionada a: 

e documento comprovante emitido pela União, Estado ou 
· idimento vincula-se a programa popular habitacional, 

.iprador de outro imóvel, possuidor direito e indireto, nem 

cncial do imóvel objeto do programa. 

caput deste artigo, e seus incisos, é de caráter pessoal e se 
... transferência de recebimento do imóvel (terreno ou casa 
.. ... transmissões ou solicitações. 

· ~·1 não desobrigam o tomador e os prestadores de serviço do 
. :vistas na legislação tributária de Ferreiros. 

'eito à restituição se o respectivo tributo foi regularmente 
esta Lei. 

" · previstas neste artigo serão consideradas como parte de 
· J para a construção das unidades habitacionais destinadas 
.• v "Minha Casa, Minha Vida" - PMCMV, a que se refere 
J77/2009, e alterações. 

.cito à restituição se o respectivo tributo foi regularmente 
esta Lei. 

csente Lei correrão por conta de dotações orçamentárias 

data de sua publicação, revogam-se as disposições em 

.•. , Prefeito ,, ,, de Ferreiros- PE, em 05 de dezembro de 2018. 

''RlJN'çfnA~UERQUE 
Prefeito 


