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Pelo presente encaminhamos a essa Egrégia Casa o Projeto de Lei na

128/11, desta data, o qual Autoriza doação de área ao Fundo de Arrendamento Residenci-

al - FAR, representado pela Caixa Econômica Federal para construção de Condomínio,

para apreciação sob Regime de Urgência.

Exposição de Motivos:

A presente doação destina-se a doar ao Fundo de Arrendamento Resi-

dencial - FAR, através da Caixa Econômica Federal, do Programa Minha Casa Minha Vi-

da, onde será construído um condomínio destinado: cinquenta por cento a funcionários

públicos municipais que se enquadrem na lei do MCMV preferencialmente moradores em

áreas de risco ou loteamentos irregulares, doze por cento a idosos, doze por cento para

famílias com entes portadores de deficiência e vinte e seis (26%) por cento prioritariamente

para famílias em áreas de risco residentes nos bairros: Vila Rica, Medianeira, Oea, Braga-

nholo, Loeff, Esperança, Wincler, Operária, Princesa, Aurora, Central e Centro, e com isso,

concretizando o sonho habitacional tão esperado.

Anexamos parecer da OPM.

.Atenciosamente,

MAGALHÃES

IMO



PROJETO DE LEI N° 128, DE 16 DE SETEMBRO DE 2011.

Autoriza doação de área ao Fundo de Arren-
damento Residencial - FAR, representado pe-
la Caixa Econômica Federal para construção
de Condomínio.

Art. 1° O Poder Executivo Municipal, objetivando promover a construção de mo-
radias destinadas à alienação para famílias com renda mensal de até 3 salários mínimos no
âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida - PMCMV, fica autorizado a doar ao FAR - Fun-
do de Arrendamento Residencial, regido pela lei 10.188, de 12-02-2001, representado pela
Caixa Econômica Federal - CEF, responsável pela gestão do FAR e operacionalização do
PMCMV, uma área urbano de forma irregular, sem benfeitorias, com área de 16.007,83m2 (de-
zesseis mil. sete metros e oitenta e três decímetros quadrados), localizada na Rua Antonio
Vargas lado não definido, distante 182,80m da esquina com a Rua Senador Alberto Pasqualini,
bairro Medianeira, nesta cidade, no setor 006, quadra 200, lote 014, confrontando: ao NORTE
242,OOm com possuidor Valdir Horlle; ao SUL, 187,55m com Pedro Oscar Mumbach; a LESTE
37,33 com a Rua Antonio Vargas e 78,00m com uma sanga e a OESTE 50,40m com Município
de Carazinho lote 50, matriculada no Registro de Imóveis sob nO33.887, mapa de Localização,
laudo de avaliação e Memorial Descritivo, que são partes integrantes desta Lei.

Parágrafo Único. A área descrita neste artigo, cuja avaliação totaliza o montante
de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais).

Art. 20 O bem imóvel descrito no artigo 10 desta Lei será utilizado exclusivamente
no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida - PMCMP e constará dos bens e direitos inte-
grantes do patrimônio do FAR, com fins específicos de manter a segregação patrimonial e con-
tábil dos haveres financeiros e imobiliários, observadas, quanto a tais bens e direitos, as se-
guintes restrições:

I - Não integrar o ativo da CEF;
11- Não responder direta ou indiretamente por qualquer obrigação da CEF;
111- Não compõe a lista de bens e direitos da CEF, para efeito de liquidação judicial

ou extrajudicial;
IV - Não pode ser dado em garantia de débito de operação da CEF;
V - Não é passível de execução por quaisquer credores da CEF, por mais privilegi-

ados que possam ser;
VI - Não podem ser constituídos quaisquer ônus reais sobre o imóvel.

Parágrafo Único. Os imóveis a serem construídos deverão ser prioritariamente
destinados: cinquenta (50%) por cento a funcionários públicos municipais que se enquadrem
na lei do MCMV preferencialmente moradores em áreas de risco ou loteamentos irregulares,
doze (12%) por cento a idosos, doze (12%) por cento para famílias com entes portadores de
deficiência e vinte e seis (26%) por cento prioritariamente para famílias em áreas de risco resi-
dentes nos bairros: Vila Rica, Medianeira, Dea, Braganholo, Loeff, Esperança, Wincler, Operá-
ria, Princesa, Aurora, Central e Centro.

Art. 30 A donatária terá como encargo utilizar o imóvel doado exclusivamente para
a construção de unidades residenciais, destinadas à população de baixa renda, sob pena de
revogação da presente Lei de doação.
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Art. 4° Igualmente dar-se-á revogação da doação caso a Donatária deixe de dar i-
nício à execução das obras de engenharia civil no imóvel doado, no prazo de dois (2) anos,
contados da doação, na forma desta Lei.

Art. 5° Em qualquer das hipóteses preconizadas nos artigos antecedentes desta
Lei, a revogação operar-se-á automaticamente, independentemente de aviso, interpelação ou
notificação da Donatária, revertendo à propriedade do imóvel doado ao domínio pleno da Muni-
cipalidade.

Art. 6° O imóvel transcrito no Art. 1c desta Lei fica isento de pagamento de Imposto
sobre Transmissão de Bens Imóveis por Ato Oneroso "Inter vivos", especialmente e exclusiva-
mente, sobre as transmissões de propriedade imobiliária que vierem a integrar o Programa e
Imposto sobre Propriedade Predial e Territorial Urbana -IPTU, durante a fase de construção.

Art. 7° As despesas decorrentes desta correrá à conta de dotação do orçamento.

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

Gabinete do Prefeito, 16 de setembro de 2011.

IMD
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_"". SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E URBANISMO

SEPLAN

c"c" FAR ( Fundo de Arrendamento Residencial)

LOCA:-: RUA ANTONIO V RGAS - BAIRRO MEDIANEIRA - CARAZINHO RS

REINALDO C. v.
LEVANT"MENTO



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo

SEPLAN

MEMORIAL DESCRITIVO

PROPRIETÁRIO, MUNICíPIO DE CARAZINHO MATRíCULA N° 33.887

DOAÇAo:

Lote 14

FAR - Fundo de Arrendamento Residencial

Uma área urbana de form3 irregular sem benfeitorias com área de 16.007,83
1112, (dezcseis mil, sete metros e oitenta e t1'6s decímetros quadrados), localizada na
rua Antonio Vargas lado não definido, distante 182,SOm da esquina com a rua
Senador Alberto Pasqualini, no bairro Medianeira, nesta cidade, no setor 06, quadra
200, lote 14 com as seguintes confrontações:

NOI1e: 242,0001 COI11possuidor Valdir Horlle lote 10.

Sul: 187,55111COI11Pedro Oscar MUl11bach.

Leste: 37,33111com a rua Antonio Vargas e 78,00111com uma sanga,

Oeste: 50,40111com Município de Carazinho lote 50.

Condição: o imóvel destina-se a loteamento popular.

Carazinho, 05 de julho de 2.01 1.
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COMARCADE CARAZINHO
Estado do Rio Grande do Sul
Livro N° 2 - Registro Geral

03 MaioCarazinho, de de
IMÓVEL: UMA ÁREA URBANA, de forma irregular, sem benfeitorias, com a área de 16.007,83 mJ
(dezesseis mil"sete metros e oitenta e três decimetros quadrados), localizada na Rua Antônio Vargas,
distante 182,80 m (cento e oitenta e dois metros e oitenta centímetros) da esquina com a Rua Senador
Alberto Pasqualini, no bairro Medianeira, nesta Cidade, lote 014 da quadra 200 do setor 006, com as
seguintes megidas e confrontações: ao norte, em 242,UO li (duz,::ntos e quarenta e dois metros) com o
lote 010; ao sul, em 187,55 m' (cento e oitenta e sete metrÇJse cinquenta e cinco centímetros) com
terras de Pedro Oscar Mumbaeh; ao leste, em 37,33 m'(trinta e sete metros>e trinta e três centímetros)
com a Rua Antônio Vargas e em 78,00 m (setenta e oito metros) com uma sanga; e, ao oeste, em 50,40
m (cinquenta metros e quarenta centímetros) com o lote 050.
PROPRlETÁRlO: MUNICíPIO DE CARAZINHO, pessoa jurídica de direito público interno, CNPl
n. 87.613 .535/000 1-16, com_sede na Avenida FJores da Cunha, 1264, Centro, nesta Cidade.
REGISTRO ANTERIOR: Matrícula n. 18.848 (R-4) do Livro 2 - Registro Geral deste Oficio, de 25 de~ ~&ruQ . I

Eu, Christian CassaI Richter), Substituto, a elabo~i~"digitei e .dou fé. Protocolo
149.190 - Livro I. T, de 05.04.2011. E. R$11 ,60. Seja: Oli 0.02.090000 1.0930 I R$O,30.
AV.] - 33.887 - 03 de maio de 2011. DESTINAÇÃO.
Procede-se a esta averbação a requerimento de parte interessada, para certificar que. conforme a
matrícula 18.8 R do Livr -RG deste Oficio, o imóvel desta matricula destina-se a loteamento
popular. Eu, :'- hristian Cassol Richter), Substituto, a elaborei, digitei e dou fé.
Protocolo 149.1 O. Livro I .. de 05.04.2011. E. R$20,70. Selo: 0110.03.1000009.01898 R$0,40.
AV.Z • 33.887 • 03 de maio e 2011. PREÇO A PAGAR
Procede-se a esta averbação para certificar que, conforme a Escritura Pública de Compra e Venda, de
18 de novembro de 2010, lavrada no 20 Tabelionato de Notas desta Cidade pelo Substituto, Alaor
Bechlin (Lino n. 123 de CN, fls. 167/168, n. 20.330), o proprietário MUNICÍPIO DE CARAZINHO,
retro qualilicodo, ficou devendo a ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DE SÃO FRANCISCO DE
SALES. CNP1 n. 92,977.032/0001-60, com sede na Avenida Liberdade, 1825, no bairro Vila Santa
Isabel, na cidade de Viamão (RS), o valor de R$4S0.000,OO (quatrocentos e cinquenta mil reais).
referente à compra do imóvel da matrícula 18.848, o qual foi desdobrado, originando o imóvel desta
matrícula; o preço deverá ser pago em 03 (três) parcelas; anuais e sucessivas. no valor de
RS150.000,OO (cento e cinquenta mil reais) cada uma, vencendo-se a primeira no dia 28/02/2011 e a
últim ~o. ~ia 28/ 013, conforme a matrícula 18.848 (R-4) do Li\'ro 2.RG deste Oficio.
Eu, U hrislian Cassai Richter). Substituto, a elaborei, digitei e dou fe. Protocolo
14. O- Livro I. , de 05.04.201 1E. RS20,70. Selo: 0110'.QllOOOO09.0l900 RSO,~O.

REGlSTRO



PREP'ElTURA MUNICIPAL DE CARAZlNHO
SBCRETARL\ DE PLABEJAMBliTO E ORBA1U8MO

SETOR DB ARQOIIE'IORA E Bl!lGERIIARIA

LAUDO DE AVALIAÇÃO

DpAVlMENTAÇÃO LOGRADOURO DREDE EL8"RK:A DREOETELEFóNlCA
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11 o IMóVEL

DRESIDeK:tA UNIF••••MlLIAR ISOLJIDA
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12 o DADOS DE IDENTIFICAÇÃO

CONTRIBUINTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO. FAR (Fundo de Arrendamento Residencial)
ENDEREÇO 00 IMÓVEL

Rua - Antânio Vargas, sln
BAIRRO

Medianeira
DOCUMENTAÇÃO DO IMÓVEL

33.887
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DÁGUA POTÁVEL

DESGOTO PLUVI"'L

USODOSOLO
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DcoMffiao DESCOLA DRECREAÇA.OIPRAÇA

14 o CARAcTERisncAS DO TERRENO

OIMENSOES

"erre FUNDOS LAOOESQ LADODlR

37,33 m 50,40 m
TOPOGRAAA

DpLAT"'FORMAS PL•••NAS
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IRREGULAR

O
O
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NíVEL EM RELAÇÃO AO MEJO.FIO

ABAIXO DO NIVEL
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5 o eOIFICAÇÃO

DOU •••.DR•••.DE ESPORTES

DPISCINA INDIVlOlJALJCOLETlV ••••

O
O
O

EQlJtPAMENTOS E INST•••.LAçÕES ESPECIAIS

DcenFw. DE GÁS

DANTEN ••••COLETIVA

DPORTEIRO ElETRóNICO

DSALÃo DE FESTAS

DRECREACÃOIPLA'I'-GROUND

PROJETO

DEDIF,ISOLAO ••••

DEDIF. GEMIN ••••DA

DCOND. HORIZONTAL

OD4VERSOS BLOCOS

DIMPlANT. JUmo Às DrVISAS

DISTRIBUiÇÃO IDAOE APARENTE .
P1LOTlS 0,0' NOPAVTOS NOUNlPAVTOS. NOELEVADORES DNOVO OUSADO

ESTRUTURA PAREDES COSEFm,JRA REVESTIMENTO FACHADA PRINCIPAL
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DMADEIRA DMADElRA DTERRAÇO REVESTIMENTO FACHADAS LATERAIS

O O O

.~

'~ ~



6 - DADOS RELATIVOS Â UNIDADE

PADRÂO CONSTRUTIVO IIPOOÇÃO ) IPAVTOQAUNIOAOE IEST DE CONSERVAÇÃO

DALTO DNORMAL 0"'""0 DFRENTE 0"'"000 OMEIO

OEPENDe.iaAs QUANT,
OESCRIÇÃO OOS~ENTOS

PAREDES ""'" COR""" ESQUADRIAS

DOR"" '0'
"'-'"CO,,"HA

BANHEIROS

ÁREA DE SERVlÇO

OORM, EMPREGADA

BANH. EMPREGADA

TERRAÇO

;;ACAOM;

ESTACIONAMENTO

7. AVALIAÇÃO

IMOVEL
AREAS(m') C"""O UNITÁRIO VALORES DE AVAUAçA01R$)

PRIVAWA TOTAL ''''''' 1"'m'J TERRENO TOTAL

TERRENO 16.007,8300 16.007,8300 1,000000 15,617360 250.000,00 250.000,00

TOTAL 250.000,00

8 • INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

O PRESENTE IMÓVEl, DEVE SER IITlllZADO PELO FUNDO DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAl. FAR, CONFORME
MATRíCULA DO R1- 33.887.

9.DOCUMENTAÇÂOFOTOGRAF~A

10. AVALIADOR

LOCAL E DATA

Carazinho-RS, 12.09.2011_



Desde 1966

CaHeSjloodê~c," Horano Rubnca

RECEBIDA Ir> RJ'/
Interessado;

Consulente:

Destinatário:

Assunto:

Ementa:

DELEGAÇÕES DE PREfEITURAS MUNICIPAIS
Somar experiências para dividir conhecimentos

egre, 02 de setembro de 2011 .
•

Piei MUnicipal de Carazlnho
Secretarra de Admlnlslraçào

o R SE! 1011

Municlpio de CarazinhofRS, Poder Executivo.

Paulo César Gonçalves.

Prefeito.

Programa Minha Casa Minha Vida - PMCMV.

Programa Minha Casa Minha Vida - PMCMV. Possibilidade de o Municlpio adotar
critérios diversos dos previstos no art. 3° da Lei nO 11977/2009 para seleção dos
beneficiários, incluindo servidores municipais que preencham os requisitos do
programa. Considerações.

o consulente, por correio eletrônico (registro OPM n.o 38750/2011), solicita

orientação nos seguintes termos:

Município possui área de 16.000m2, onde pretende realizar empreendimento
habitacional dentro do Programa Minha Casa, Minha Vida. A intenção é de
destinar as unidades para pessoas que se enquadrem dentro dos critérios do art.
3Q da Lei nQ 11.977/2009, na redação vigente, mas com o seguinte detalhamento,
já aprovado pelo Conselho Municipal de Habitação na distribuição das unidades,
mediante sorteio se houverem mais candidatos habilitados em cada faixa:
12%para idosos; 12% para portadores de deficiência; 50% para servidores
municipais e o restante 26% para a comunidade em geral. Refere que o Município
de Passo Fundo procedeu de forma similar. Indaga se, em face da Lei nQ

11.977/2009 e, eventualmente, dos princípios constitucionais, o projeto de lei que
assim dispusesse teria viabilidade.(sic)

Analisada a questão, seguem as considerações.

www.dpm-rs.com-b

http://www.dpm-rs.com-b


4, Aos Municípios cabe selecionar os cidadãos a serem beneficiados pelo

programa e apresentar às instituições financeiras habilitadas o projeto de empreendimento

habítacional, bem como, aportar contrapartida em complemento aos recursos repassados pela

União.

Conforme art. 30, da Lei nO11977/2009, para os Municípios indicarem os

beneficiários do PMCMV, deverão observar os seguintes requisitos:

I ~ comprovação de que o interessado integra família com renda mensal

de até R$ 4.650,00 (quatro mil, seiscentos e cinquenta reais);

11- faixas de renda definidas pelo Poder Executivo federal para cada uma

das modalidades de operações;
!li - prioridade de atendimento às familias residentes em áreas de risco ou

insalubres ou que tenham sido desabrigadas;
IV - prioridade de atendimento às famílias com mulheres responsáveis

pela unidade familiar;
V - priorídade de atendimento às famílias de que façam parte pessoas

com deficiência.
o ~ 4° do art. 3° estabelece que "além dos critérios estabelecidos no

caput, os Estados, Municípios e Distrito Federal poderão fixar outros critéríos de seleção de

beneficiários do PMCMV, previamente aprovados pelos respectivos conselhos locais de

habitação, quando existentes, e em conformidade com as respectivas políticas habitacionais e as

regras estabelecidas pelo Poder Executivo federar.
Portanto, de acordo com a Lei nO11.977/2009, é possível o Município

estabelecer outros critérios para selecionar os beneficiários do PMCMV. Todavia, esses requisitos

devem estar em conformidade com a política habitacional do Município e com as regras

estabelecidas pelo Governo Federal.

5. O critério fundamental, e não se pode perder de vista, é que o programa é

destinado as famílias em situação de vulnerabilidade social e econõmica, assim entendidas

aquelas que percebam renda familiar mensal de até R$ 4.650,00 (quatro mil, seiscentos e

cinquenta reais).
Desta forma, a Lei nO11977/2009 não impede a adoção, pelo Município, de

outros critérios; ao contrário, expressamente autoriza que os entes federados estabeleçam

critérios diversos ao previsto na legislação federal, desde que em consonância com esta.
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Ante o exposto, o nosso entendimento é de que em face da legislação

vigente que regulamenta o PMCMV, é possível o Município instituir outros critérios além dos

previstos na lei federal, desde que, em consonância com as diretrizes do programa e observados

os principios constitucjonais, especialmente, o da isonomia.

'\ n!7
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~COIMBR
OABIRS 47.21

E a informação.

/. AN~O~IN
OABIRS 5,857
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