
LEI MUNICIPAL N° 2.695/11 - de 23 de novembro de 2011 
 

“Institui o programa habitacional “Minha Casa Minha Vida”, 

direito de todos” do Município de Goiatuba, e dá outras 

providências” 

 

A CÂMARA MUNICIPAL DE GOIATUBA, Estado de Goiás, APROVOU e eu, Prefeito 

Municipal, SANCIONO a seguinte lei: 

 

Art. 1º - Fica instituído no âmbito do Poder Executivo Municipal, o Programa Habitacional 

“MINHA CASA MINHA VIDA”, com o objetivo de incentivar e subsidiar moradia própria, 

para famílias e ou pessoas com carência habitacional no município de Goiatuba, Estado de 

Goiás. 

 

Art. 2º - Fica Autorizado o Chefe do Poder Executivo Municipal, adquirir e ou desapropriar 

áreas de terreno em Zonas de Especial Interesse Social para implantação ou implementação do 

Programa. 

 

Art. 3º - Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal, para fins de concretização dos objetivos 

do programa habitacional “MINHA CASA MINHA VIDA” instituído nesta Lei, e em 

conformidade com o Termo de Adesão a ser firmado com a União, autorizado a: 

 

I - doar lotes urbanos de propriedade deste município, nos loteamentos “IMPERIAL II” e 

“RECREIO DOS BANDEIRANTES”, bem como nas áreas a serem adquiridas, à Famílias 

de Baixa Renda; 

II - conceder título de domínio dos lotes doados, para fins de financiamento da construção 

junto a CAIXA; 

 

Art. 4° - Os beneficiários desta Lei deverão preencher os seguintes requisitos: 

 

I – comprovar residência fixa no município de Goiatuba no mínimo 01 (um) ano; 

II – comprovar que não possui imóvel urbano em seu nome, em nome de seu cônjuge, na 

jurisdição do Município de Goiatuba, mediante certidão negativa do Cartório de Registro de 

Imóveis local; 

III – ser inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF); 

IV – não ter sido beneficiado em outros programas de moradia deste município; 

V - no caso de doação, não possuir renda familiar acima de 03 (três) salários mínimos mensais; 

VI – no caso de alienação, não possuir renda familiar superior a 05 (cinco) salários mínimos 

mensais; 

 

Art. 5° - Para aderir ao programa o beneficiário deverá, após cumpridos todos os requisitos 

legais supracitados, assinar um Contrato de Cessão de Uso junto à Prefeitura Municipal de 

Goiatuba, onde constarão as normas e condições do programa, o referido contrato terá vigência 

de 01 (um) ano, até que o beneficiado tenha construído a moradia quando receberá o Titulo de 

Domínio do lote. 

 

Parágrafo único – o Título de Domínio do lote vago poderá ser concedido ao beneficiário, 

exclusivamente em caso de financiamento junto à instituições financeiras ou agentes 



financeiros devidamente credenciados  junto ao Sistema Financeiro de Habitação, quando 

exigido pelos mesmos, mediante comprovação de proposta de financiamento.  

 

Art. 6° - Durante o prazo de 10 (dez) anos (exceto em caso de financiamento da construção 

junto a instituição financeira), o beneficiário a título de doação não poderá: vender, permutar, 

alugar ou ceder, enfim, transferir sob qualquer pretexto o imóvel recebido, sob pena de o 

mesmo reverter ao patrimônio do município. 

 

Parágrafo Único - ao desistir do imóvel por qualquer motivo o beneficiário deverá procurar a 

secretaria responsável pelo loteamento e devolver o imóvel ao município sem direito à 

indenização.   

 

Art. 7° - Os benefícios deste programa serão destinados a núcleos familiares constituídos de: 

I – casal com ou sem filho (s); 

II – mãe e filho (s) 

III – pai e filho (s) 

IV – pessoa que vive só, acima de quarenta (40) anos de idade; 

 

Art. 8º - Os critérios de seleção e classificação das famílias beneficiárias a título de doação 

serão regulamentados no que couber mediante decreto do Poder Executivo Municipal, com 

anuência do Conselho Gestor do FMHIS. 

 

Art. 9º - As famílias beneficiárias deste programa serão cadastradas, selecionadas e habilitadas 

pelos seguintes órgãos: Secretaria Municipal do Bem-Estar Social, Secretaria Municipal de 

Obras e Conselho Gestor do FMHIS, bem como pela CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. 

 

Art. 10 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em 

contrário. 
 

GABINETE DO PREFEITO DE GOIATUBA, Estado de Goiás, aos vinte e três dias do mês 

de novembro do ano dois mil e onze (23/11/2011). 

 

 

 

 

 

 

 

MARCELO VERCESI COELHO 

Prefeito Municipal 
 

 

 
CERTIDÃO 

 

Certifico que a        Lei  Municipal nº 2.695/11    foi publicado 

em placard da Prefeitura M. de Goiatuba-Go no dia  23/11/2011 

__________________________________________________ 

 Servidor matrícula  nº 2.664  


