
PROJETO DE LEI MUNICIPAL Nº 032, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2019.

"Regulamenta o inciso XVIII – Reforma 
Lar, do art. 11 da Lei nº 2.714, de 29 de 
agosto de 2007, alterada pela Lei nº 
4.567/2017, e dá outras providências."

O PREFEITO MUNICIPAL, de Eldorado do Sul, Estado do Rio Grande 
do Sul.

FAZ SABER, que a Câmara Municipal aprovou e eu, no uso das 
atribuições legais que me confere a Lei Orgânica do Município, sanciono e promulgo a 
seguinte:

     L E I

Capítulo I

Da estrutura e finalidade do Reforma Lar

Art. 1º Fica instituído o Programa Reforma Lar, que tem por finalidade a concessão 

gratuita de materiais de construção, destinada à reforma, melhoria, reparos, ampliação 

ou conclusão de unidades habitacionais de famílias de baixa renda, inscritos e 

contemplados com o Benefício do Reforma Lar.

§ 1º O Município fica autorizado a beneficiar famílias com imóveis localizados 

dentro de seu território, e que sejam a única moradia da família contemplada, através da 

doação de material de construção, de que trata o caput deste artigo, mediante recursos 

do FMHIS, observada a disponibilidade orçamentária e financeira.

§ 2º Somente será concedido o material necessário, que será entregue 

diretamente na residência, sendo a mão de obra e responsabilidade da obra por conta do 

beneficiado.

§ 3º A concessão de que trata o caput deste artigo poderá ser concedida por 

grupo familiar, em dua vezes, e por imóvel, no valor total máximo de R$ 7.000,00 (sete 

mil reais).

§ 4º A concessão de que trata este artigo deve ser empregada na aquisição de 

materiais de construção, destinados a promover a acessibilidade e adaptações 



necessárias nos imóveis em que residirem pessoas com deficiência.

§ 5º O material de construção concedido deverá ser aplicado exclusivamente no 

imóvel indicado pelo beneficiário, por ocasião da inscrição no processo de seleção do 

programa.

§ 6º O Reforma Lar é o resultado de diagnóstico prévio da necessidade de 

melhorias habitacionais nos domicílios particulares do Município, de acordo com os 

requisitos e através de laudos técnicos que serão parte obrigatória do processo 

administrativo de concessão, e serão consideradas necessidades de melhoria 

habitacional a ocorrência das seguintes situações:

I – Número de moradores por dormitório superior a três - construção de 

dormitório até 9m2;

II – Solução inadequada de esgotamento sanitário - fossa séptica e filtro 

anaeróbico ou ligação a rede pública;

III – ausência de banheiro ou sanitário de uso exclusivo do domicílio – 

construção de banheiro até 3,25 m2

IV – cobertura inadequada – até 30 m2

V – alto grau de depreciação – até o limite de valor estabelecido nesta Lei;

VI – imóvel não concluído – até o valor estabelecido nesta Lei.

§ 7º – O Requerente deve residir no município há pelo menos 3 (três) anos, e 

comprovar a propriedade e/ou posse do imóvel residencial em áreas regularizadas ou 

passiveis de regularização.

§ 8º - Não serão incluídos no Reforma Lar, os imóveis que necessitem de 

reconstrução ou total substituição, como aqueles em situação de risco, de extrema 

precariedade ou que não possuam estrutura estável, esses casos serão direcionados a 

outros programas habitacionais.

Art. 2º O Reforma Lar deverá ter um responsável técnico, obrigatoriamente 

profissional com registro nos Conselhos Regionais de Engenharia e Agronomia ou nos 

Conselhos Regionais de Arquitetura e Urbanismo, encarregado da análise dos 

documentos necessários e orçamentos para fins da concessão do benefício.



Art.3º - Para os fins desta Lei, considera-se:

I - grupo familiar: a unidade nuclear composta por um ou mais moradores 

permanentes que contribuam para o seu rendimento conjunto ou que tenham as suas 

despesas por ela atendidas, abrangidas todas as espécies de famílias reconhecidas pelo 

ordenamento jurídico brasileiro, inclusive a família unipessoal;

II - renda familiar mensal: a soma dos rendimentos brutos auferidos 

mensalmente pela totalidade dos integrantes de um grupo familiar, incluídos os 

rendimentos provenientes de programas oficiais de transferência de renda;

III – renda per capita: a soma dos rendimentos do grupo familiar, dividido pelo 

número de componentes do grupo familiar.

Capítulo II

Dos requisitos para participação e enquadramento no Benefício

Art. 4º Para participar do Reforma Lar, o candidato/requerente deverá atender, 

no mínimo, aos seguintes requisitos:

I - Comprovar da situação econômico-financeira, do grupo familiar com renda 

mensal per capita de 50% (cinquenta por cento) do salário-mínimo, piso nacional; 

incluindo a renda oriunda de programas sociais do Governo Federal;

II – Apresentar documentação para Abertura de cadastro, onde contará a 

qualificação pessoal completa do beneficiário, inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas 

(CPF) e NIS, junto a Secretaria da Receita Federal do Brasil;

III – Apresentar Certidão Negativa junto a Receita Federal e Fazenda Municipal;

IV –  Ter mais de dezoito anos ou emancipado;

V  – Comprovar a propriedade e/ou posse de um único imóvel residencial em 

áreas regularizadas ou passiveis de regularização e nele residir.

§ 1º Terá prioridade no enquadramento e atendimento, o requerente do grupo 

familiar com  maior número de idosos e crianças.

§ 2º Não pode participar do programa:

a) famílias residentes em imóveis alugados ou cedidos;



b) imóveis comerciais, mesmo que parcialmente;

c) imoveis construídos com sistemas provisórios ou precários, como taipa não 

revestida, madeira reaproveitada, palha ou similares;

d) imóveis em áreas não passiveis de regularização segundo a legislação em 

vigor ou em situação de conflito fundiário, de preservação ambiental, de risco e outras 

improprias.

Art. 5º – Para comprovação de renda de trabalhadores informais poderão ser 

apresentados contracheque dos últimos três meses ou documento de auto-declaração, 

sob as penas da lei.

Art. 6º – Nos projetos que envolvam o atendimento de famílias com pessoas 

deficientes ou com necessidades especiais, é indispensável a apresentação, pelo 

interessado, de Credencial de passe livre ou de laudo médico comprobatório da 

deficiência com CID.

Art. 7º – São critérios para pontuação dos interessados:

I)as condições socioeconômicas do grupo familiar, e;

II)as condições da moradia, segundo as necessidades habitacionais.

Art. 8º – A pontuação relativa as condições da moradia deverá obedecer a 

seguinte ordem de priorização dos serviços:

I) Serviço “Alto grau de precariedade”.

II) Serviço “solução de esgoto”.

III) Serviço “construção do primeiro banheiro”.

IV) Serviço “construção de quarto”

V) Serviço “substituição de telhado”

VI) Serviço “conclusão de obras”

Parágrafo único - as informações sobre as pontuações e classificação dos interessados 

será publicada e afixada no mural da prefeitura e no site, podendo qualquer cidadão 



solicitar informações complementares.

Art. 9º – Os materiais de construção ficarão disponíveis para o beneficiário por 

até  60 dias contados da disponibilização do benefício, contado do aviso de concessão, 

após esse prazo, será beneficiado o próximo da lista.

§ 1º -  A comprovação do uso dos materiais de construção disponibilizados no 

Âmbito do Programa será efetivado por meio de Fiscalização técnica por parte da 

Secretaria de Habitação.

§ 2º – Após a entrega do material o beneficiário terá o prazo máximo para o 

início da obra de 15 (quinze) dias, sob pena de recolhimento do mesmo.

§ 3º Não será realizada a reposição de materiais perdidos por mal 

armazenamento, mal uso ou furtados.

                                                             Capítulo III

                                         Do Cadastramento  de Interessados

Art. 10º – O cadastro dos interessados deverá reunir:

a) dados pessoais e de renda do interessado;

b) dados pessoais e de renda do cônjuge ou companheiro(a) do interessado, se 

houver;

c) dados pessoais e de renda dos demais moradores permanentes do imóvel;

d) dados do imóvel a ser beneficiado; e

e) Cópia RG e CPF ou certidão de nascimento de todo grupo familiar.

Paragrafo único - o cadastro dos interessados deve ser acompanhado de documentação 

comprobatória de identificação e de renda de todos os componentes do grupo familiar, 

bem como de documentação relativa ao imóvel objeto do programa.

Capítulo IV

Da operacionalização do Reforma Lar



Art.11º  - A prestação de contas dos valores utilizados pelo Reforma Lar, deverá 

estar de acordo com o orçamento apresentado, devendo ser prestado, semestralmente, 

ao Conselho Municipal de Habitação, que deverá exarar parecer de aprovação ou não.

Art. 12º  O Conselho Municipal de Habitação poderá participar do 

planejamento, do monitoramento, da fiscalização e da avaliação do Reforma Lar.

                                                          Capítulo V

                                                 Das disposições Finais

Art. 13º – A aplicação indevida do material de construção de que trata esta Lei, 

sujeitará o beneficiário as seguintes penalidades, sem prejuízo de outras sanções civis, 

administrativas e penais cabíveis:

I- Vedação ao recebimento de recursos ou benefícios a qualquer programa 

Municipal e;

II – Obrigação de devolver integralmente os recursos recebidos, em valor 

corrigido monetariamente pelo índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 

(IPCA) divulgado pela Fundação Getúlio Vargas (FGV).

III – Inscrição na Dívida Ativa do Município.

Art. 14º – Os participantes do Reforma Lar que venham a descumprir normas 

ou a contribuir, por ação ou omissão, para a aplicação indevida dos recursos do 

benefício, perderão a possibilidade de atuar nele, sem prejuízo do dever de 

ressarcimento dos danos causados e das demais sanções civis, administrativas e penais 

cabíveis.

§ 1º – O servidor Público e/ou requerente/beneficiário do Reforma Lar, serão 

responsabilizados quando:

I – informarem, inserirem ou fizerem inserir dados ou informações falsas;

II – contribuírem para que pessoa diversa do beneficiário final do Programa 

receba vantagem indevida, ou



III – derem causa ou contribuírem para irregularidades na implementação das 

ações do Programa;

§ 2º – Na hipótese do § 1º deste artigo, caso comprovado dolo ou fraude, a parte 

que der causa ficará obrigado a pagar multa nunca inferior ao dobro da quantia do 

beneficio recebido.

§ 3º – Apurado, por meio de processo administrativo, o valor a ser ressarcido e 

não tenha sido pago pelo responsável, será inscrito em dívida ativa, consoante 

legislação vigente.

Art. 15º  - Cabe a Secretaria Municipal da Habitação com autorização do 

Prefeito, divulgar a abertura de cadastramento para fins de inclusão de contribuintes no 

Reforma Lar.

Parágrafo Único – A relação dos beneficiados e respectivos valores será divulgado no 

sitio da Prefeitura Municipal.

Art. 16º -  Os procedimentos internos serão estabelecidos por decreto.

Art. 17º -   Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Eldorado do Sul, 25 de fevereiro de 2018.

                                                                       Ernani de Freitas Gonçalves,

                                                                         Prefeito Municipal.

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE

Rodrigo Àvila da Silveira
Secretário de Administração          Publicada em ___/___/___

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

  
Estamos encaminhando a essa Egrégia Câmara de Vereadores, para 

apreciação dos nobres Edis, o Projeto de Lei nº 032 de 25 de fevereiro de 2019, que:   
"Regulamenta o inciso XVIII – Reforma Lar, do art. 11 da Lei nº 2.714, de 29 de 
agosto de 2007, alterada pela Lei nº 4.567/2017, e dá outras providências."



Assim, contando com a Vossa costumeira atenção, aguardamos manifestação dessa 

Egrégia Câmara Legislativa, com relação a aprovação do presente projeto de lei.

Atenciosamente,

Ernani de Freitas Gonçalves,

Prefeito Municipal. 
                 


