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ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANGUARETAMA

GABINETE DA PREFEITA
LEI Nº 627/2014

Cria o Programa de Reformas e Ampliações de Unidades
Habitacionais, no âmbito do Município de Canguaretama, e dá
outras providências”.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE CANGUARETAMA, Estado do
Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais, com
fundamento no disposto pelo art. 11, inciso I e VII, da Lei
Orgânica Municipal, faz saber que a Câmara Municipal, aprovou
e ele sanciona a seguinte Lei:

Art. 1º. Fica criado o Programa de Reformas e Ampliações de
Unidade Habitacionais encravadas nas zonas urbana e rural, do
município de Canguaretama.

Parágrafo Único. Dar-se-á ao Programa o título de “MINHA
MORADIA MELHOR”.

Art. 2º. O Programa ora criado se destina a atender as famílias
que estejam inscritas no NIS – Número de Inscrição Social, e
que se enquadra dentro dos critérios seguintes a saber:

Renda familiar de 0 a 2 salários mínimos;1.
Que tenham os f i lhos em idade escolar e2.
frequentando a escola;
Que comprovem a vacinação regular dos filhos;3.
Que comprovem residência no Município há mais de4.
dois anos.

Parágrafo Único. O cadastro das famílias será realizado junto a
Diretoria Social do Departamento Municipal de Habitação –
DEMHAB.

Art. 3º. O Programa “MINHA MORADIA MELHOR” contemplará
a família beneficiada com reforma e ampliação do imóvel,
fornecendo o material e/ou a mão de obra necessária ao
alcance do objetivo do programa.

§ 1º. Fica reservada a cada família cadastrada e beneficiada no
Programa “MINHA MORADIA MELHOR” o valor de até R$
7.200,00 (sete mil e duzentos reais), observando a avaliação e
os projetos técnicos.

§ 2º. Será fornecido, a família beneficiada pelo Programa
“MINHA MORADIA MELHOR”, através da equipe técnica de
engenheiros e arquitetos da Diretoria Técnica do Departamento
Municipal de Habitação – DEMHAB, todos os projetos de
engenharia, hidráulico e elétrico, além, do memorial descritivo e
do cronograma físico e financeiro necessários a efetivação da
obra.

Art. 4º. O Programa “MINHA MORADIA MELHOR” será
executado pelo Departamento Municipal de Habitação –
DEMHAB, em parceria com a Secretaria Municipal de Obras e
Serviços Urbanos e com a Secretaria Municipal de Assistência
Social.

Art. 5º. Os recursos para fins de subsídios do Programa “MINHA
MORADIA MELHOR” serão provenientes do Orçamento Geral
do Município mediante repasse por cotas especificas ao
Departamento Municipal de Habitação – DEMHAB e recursos
do Fundo Municipal de Habitação.

Parágrafo Único. Todos os recursos destinados para a
execução do Programa “MINHA MORADIA MELHOR”, serão
depositados em conta especifica denominada de Fundo
Municipal de Habitação, constituindo crime de responsabilidade
sujeitos a sanções definidas em lei, qualquer desvio dessas
arrecadações para outros setores ou serviços da administração
municipal, mesmo com a justificativa de força maior ou
devolução dos mesmos.

Art. 6º. O Conselho Municipal de Habitação fiscalizará as ações
do programa.

Art. 7º. As despesas com a execução desta lei correrão por
conta da verba orçamentaria.

Art. 8º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

Canguaretama, Palácio Octávio Lima, 13 de dezembro de 2014.

MARIA DE FÁTIMA BORGES MARINHO

Prefeita Municipal

Publicado por:
JOACILDO AUGUSTO BARBALHO FILHO

Código Identificador: 503AA74E

Matéria publicada no DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS
DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE no dia 20 de

Agosto de 2015. Edição 1477.
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita

informando o código identificador no site:
http://www.femurn.org.br/diariomunicipal


