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Projeto de Lei nº 033/2019.          Tiradentes do Sul-RS, 18 de novembro de 2019. 

 

AUTORIZA O EXECUTIVO MUNICIPAL A 

VENDER OS LOTES, EFETUAR AVERBAÇÃO 

DAS BENFEITORIAS, PAGAMENTO DAS 

ESCRITURAS E ISENTAR O RECEBIMENTO DO 

ITBI E CERTIDÕES, DOS BENEFICIÁRIOS DO 

PROGRAMA NACIONAL DE HABITAÇÃO 

URBANA – PNHU E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS. 

 

Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a vender os lotes urbanos aos 

beneficiários do conjunto habitacional do Programa Minha Casa Minha Vida, selecionados 

através do Chamamento Público nº 01/2012, tabela conforme Anexo I. 

Art. 2º Fixa o valor de 14,56 (quatorze virgula cinqüenta e seis) URM por metro 

quadrado do lote, avaliado de acordo com o estudo realizado e registrado em ata nº 03, de 

14de novembro de 2019, da Comissão de Avaliação dos Imóveis do Programa Nacional de 

Habitação Urbana – PNHU, no município de Tiradentes do Sul. 

Art. 3º Fixa condições e prazos de pagamento dos lotes: 

I - Dos Prazos: em até 30 (trinta) dias após notificação de Lançamento: 

a) Os adquirentes de lotes que optarem pelo pagamento à vista terão um desconto de 

10% (dez por cento) sobre os valores constantes na tabela do anexo I; 

b) Para aqueles que optarem pelo parcelamento, poderão parcelar em até 1 + 23 (entrada 

mais vinte e três parcelas), através de Termo de Confissão de Dívida e Compromisso de 

Pagamento, sendo as demais parcelas com vencimento no mesmo dia do mês subsequente 

ao vencimento da primeira parcela, nos termos da legislação vigente. 

II - Das Condições: 

a) As parcelas inadimplentes serão corrigidas de acordo com a legislação vigente; 

b) O pagamento será efetuado na Tesouraria da Prefeitura Municipal; 

c) Fica condicionada uma cláusula de inalienabilidade do imóvel pelo prazo de 10 (dez) 

anos no objetivo de garantir à família um benefício social subsidiado por recursos Federal, 

Estadual e Municipal, impedindo a livre comercialização destes imóveis; 
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d) Fica expressamente proibido abrigar novas famílias na mesma unidade habitacional 

ou em suas ampliações. 

Art. 4º A escritura somente será concedida mediante o pagamento do valor integral ou 

assinatura do Termo de Confissão de Dívida e Compromisso de Pagamento. 

§ 1º Fica condicionada a transmissão dos lotes aos titulares habilitados, conforme 

homologação do Chamamento Público nº 01/2012. 

Art. 5º Fica o Poder Executivo autorizado a isentar o recolhimento de ITBI relativos 

a transmissão dos lotes do Programa Nacional de Habitação Urbana – PNHU, assim como 

emitir certidões e proceder na averbação das benfeitorias sem custos ao beneficiário. 

§ 1º Autoriza o Poder Executivo aprovar projetos de edificação específicos do 

Programa Nacional de Habitação Urbana em lotes com medidas inferiores à 250,00 m² 

(duzentos e cinqüenta metros quadrados). 

Art. 6º O Poder Executivo fica autorizado fazer o pagamento das despesas dos 

emolumentos decorrentes da escritura pública e registro imobiliário dos imóveis 

transmitidos aos beneficiários através do Programa Nacional de Habitação Urbana – PNHU. 

Art. 7º São parte integrante desta Lei os seguintes anexos: 

a) Anexo I - Relação dos Beneficiários com a descrição completa dos Lotes a serem 

vendidos, bem como a valor de cada Lote; 

b) Anexo II – Mapa de situação/localização com identificação dos Lotes; 

c) Anexo III – Ata nº 03/2019 da comissão de Avaliação dos Imóveis. 

Art. 8º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

    Gabinete do Prefeito Municipal de Tiradentes do Sul - RS, aos 

18 dias do mês de novembro de 2019. 

 

Alceu Diel 

Prefeito Municipal 
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JUSTIFICATIVA AO PROJETO DE LEI Nº 033/2019 

ASSUNTO: AUTORIZA O EXECUTIVO MUNICIPAL A VENDER OS LOTES, 

EFETUAR AVERBAÇÃO DAS BENFEITORIAS, PAGAMENTO DAS ESCRITURAS E 

ISENTAR O RECEBIMENTO DO ITBI E CERTIDÕES DOS BENEFICIÁRIOS DO 

PROGRAMA NACIONAL DE HABITAÇÃO URBANA – PNHU E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS. 

TRAMITAÇÃO: Regime de Urgência  

Senhora Presidente, 

Senhores Vereadores: 

Estamos encaminhando a essa respeitável Casa Legislativa para apreciação e 

votação,o Projeto de Lei nº 033/2019, que autoriza o município vender os lotes edificados 

pelo Programa Nacional de Habitação Urbana – PNHU aos beneficiários do mesmo. 

O Programa Nacional de Habitação Urbana - PNHU deu início em 2012 com a 

seleção dos beneficiários, assinatura dos contratos e início das edificações, no entanto, houve 

atrasos no loteamento e regularização dos lotes, tendo em vista situações ambientais. 

Sendo a área edificada através do Programa de propriedade do Município de 

Tiradentes do Sul, o mesmo se empenha em regularizar a situação desses beneficiários, 

solicitando portanto, autorização para venda dos lotes e regularização dos documentos de 

propriedade em nome dos mesmos. 

Com o Loteamentoem análise no registro de imóveis encaminhamos o presente 

Projeto de Lei para pôr fim em uma longa espera por parte dos beneficiários pela 

regularização, para que possam usufruir legalmente de suas casas, assim como fazer 

adequações e/ou ampliações.  

O valor da URM municipal é de R$ 1,03(um real, zero três centavos).   

Estas são asrazões de levarmos à apreciação dos nobres Edis, o presente Projeto de 

Lei, esperando a sua aprovação. 

Atenciosamente, 

    GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE 

TIRADENTES DO SUL,aos18 dias do mês de novembrode 2019. 

 

Alceu Diel - Prefeito Municipal 
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