
LEI Nº 853  DE 03 DE DEZEMBRO DE 2010 
 

Cria o Programa Municipal de Subsídio 

Habitacional denominado Carta de 

Crédito Familiar, fixa normas e 

critérios para sua implantação e dá outras 

providências. 

 

 A Câmara Municipal de São Gonçalo do Rio Abaixo, Estado de Minas Gerais, 

aprovou, e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei: 

 

Art. 1º O Município de São Gonçalo do Rio Abaixo, objetivando a promoção do acesso 

à moradia digna aos habitantes da cidade, com a melhoria das condições de 

habitabilidade, de preservação ambiental e de qualificação dos espaços urbanos, 

desenvolverá o Programa Municipal de Subsídio Habitacional denominado Carta de 

Crédito Familiar. 

 

Art. 2º A elaboração, implementação e monitoramento do Programa se regerá pelos 

seguintes princípios:  

 

I - o reconhecimento do direito fundamental à moradia;  

II - moradia digna como direito e vetor de inclusão social;  

III - compatibilidade e integração das políticas habitacionais públicas, bem como das 

demais políticas setoriais de desenvolvimento humano, urbano e ambiental;  

IV - função social da propriedade urbana;  

V - questão habitacional como uma política de Estado;  

VI - gestão democrática.  

 

Art. 3º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a aportar aos beneficiários 

selecionados pelo Programa do Governo Federal “Minha Casa, Minha Vida”, recursos 

financeiros, visando a complementação dos recursos necessários à aquisição de 

unidades habitacionais. 

 

DO SUBSÍDIO 

 

Art. 4º- Para viabilizar o acesso à habitação das famílias inscritas no Programa “Minha 

Casa, Minha Vida”, o Município destinará recursos orçamentários e extra-orçamentários 

para subsidiar aquelas que, comprovadamente, tenham sido selecionados e inscritos no 

programa do Governo Federal, através de seleção realizada pela Caixa Econômica 

Federal. 

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/anotada/6899720/art-1-da-lei-6592-06-vitoria
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DOS BENEFICIÁRIOS 

 

Art. 5º- Poderão se cadastrar no programa Carta de Crédito Familiar, as pessoas que 

preencham, concomitantemente, as condições para participar do Programa “Minha Casa 

Minha Vida” e os seguintes requisitos:  

 

I - residir no Município de São Gonçalo do Rio Abaixo, comprovadamente, há mais de 

1 (um) ano ou estar trabalhando no município;  

II - possuir renda familiar que lhe permita ser selecionado no Programa “Minha Casa, 

Minha Vida”;  

III - não possuir outro imóvel residencial e/ou nenhum tipo de financiamento 

habitacional;  

IV - não ter sido beneficiado anteriormente por programa semelhante;  

V - ser maior de 18 (dezoito) anos ou emancipado;  

VI - possuir carteira de identidade e CPF;  

VII - não esteja inadimplente perante o Município.  

 

§1º Caso seja constatada inadimplência perante o Município de São Gonçalo do Rio 

Abaixo, poderá o beneficiário solicitar junto ao setor competente a negociação do 

débito, para que não haja impedimento na concessão do subsídio. 

 

§2º Outros critérios poderão ser fixados a partir de exigências efetuadas por fontes 

financiadoras.  

 

DA CONCESSÃO 

 

Art. 6º- Na concessão dos subsídios previstos no caput do artigo 4º serão observadas as 

seguintes normas:  

 

I - o valor do subsídio a ser concedido pelo Município ao beneficiário será igual ao 

valor do subsídio concedido pelo Governo Federal, através do Programa “Minha Casa, 

Minha Vida”, sendo garantido, todavia, o subsídio mínimo de R$4.000,00 (quatro mil 

reais) através do programa ora criado, independentemente do valor do subsídio 

alcançado pelo beneficiário junto ao Governo Federal. 

II - o subsídio será concedido de forma direta, terá caráter pessoal e temporário, será 

absolutamente intransferível e sua concessão limitada a uma única vez, por beneficiário;  
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III - o subsídio será estabelecido em contrato específico, que conterá, obrigatoriamente, 

cláusulas que definam as hipóteses da respectiva suspensão, bem assim as do possível 

restabelecimento, em caráter integral ou parcial, se for o caso;  

 

§1º. - O subsídio somente será concedido ao beneficiário cujo crédito for aprovado junto 

à Caixa Econômica Federal para fins de inclusão no programa “Minha Casa, minha 

Vida”, bem como após lista fornecida pela instituição bancária que contenha nome 

completo e respectiva identificação do beneficiário, além de indicar o valor do subsídio 

pago pelo Governo Federal. 

 

§2º. – O Município obedecerá rigorosamente a ordem da lista fornecida pela instituição 

financeira para a concessão do subsídio municipal, nos limites orçamentários 

estipulados nesta lei. 

 

§3º. – Fica autorizado o Prefeito Municipal alterar o valor global do incentivo financeiro 

criado por esta lei em até 50% (cinqüenta por cento) através de decreto do executivo 

municipal. 

 

Art. 7º- O Poder Executivo fixará, em regulamento, os critérios complementares para 

concessão do subsídio. 

 

DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS 

 

Art. 8º- Aquele que inserir ou fizer inserir, no Cadastro Municipal de Informações de 

Natureza Social, dado ou declaração falsa ou diversa daquela que deveria ter sido 

inserida, com o fim de alterar a verdade sobre o fato, será responsabilizado civil, penal e 

administrativamente.  

 

Parágrafo Único: Sem prejuízo da sanção penal, o beneficiário que usufruir ilicitamente 

de qualquer modalidade de subsídio habitacional ressarcirá ao poder público os valores 

indevidamente recebidos, no prazo de trinta dias, atualizados segundo a variação 

acumulada do Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), e de juros moratórios de 

um por cento ao mês, calculados desde a data do recebimento do subsídio até a data da 

restituição.  

 

Art. 9º - O valor da renda mensal de que trata este artigo poderá ser anualmente revisto, 

em função da conjuntura sócio-econômica, mediante decreto do Poder Executivo, 

observado, como limite superior, a variação do Índice de Preços ao Consumidor 

Ampliado (IPCA).  
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Art. 10º- Fica o Prefeito Municipal autorizado a abrir crédito especial ao orçamento 

vigente no valor de R$300.000,00 (trezentos mil reais), com as seguintes dotações: 

 

02 - Executivo 

09 - Sec. Municipal de Trabalho e Desenvolvimento Social 

01 - Fundo Municipal de Habitação 

08 - Assistência Social 

244 - Assistência Comunitária 

0028 - Habitação Popular 

0.015 - Subsídio a Pessoa Física  

3 -Despesas Correntes 

3 - Outras Despesas Correntes 

90 - Aplicações Diretas 

48 - Outros Auxílios Financeiros à Pessoa Física ......R$300.000,00 

 

Parágrafo único – para fazer face às despesas criadas no caput deste artigo, serão 

utilizados recursos provenientes de excesso de arrecadação. 

 

Art.11º - Fica o Prefeito Municipal autorizado a abrir crédito especial ao orçamento do 

exercício de 2011 no valor de R$1.000.000,00 (Hum milhão de reais), com as seguintes 

dotações: 

02 - Executivo 

09 - Sec. Municipal de Trabalho e Desenvolvimento Social 

01 - Fundo Municipal de Habitação 

08 - Assistência Social 

244 - Assistência Comunitária 

0028 - Habitação Popular 

0.015 - Subsídio a Pessoa Física  

3 -Despesas Correntes 

3 - Outras Despesas Correntes 

90 - Aplicações Diretas 

48 - Outros Auxílios Financeiros à Pessoa Física ......R$1.000.000,00 

 

Art. 12º. Para atender ao disposto no artigo anterior, serão utilizados recursos de 

anulação das seguintes dotações do orçamento do exercício de 2011: 

 

02 - Executivo 

04 - Secretaria Municipal de Fazenda 

28 - Encargos Especiais 

846 - Outros Encargos Especiais 

0008 - Encargos Especiais 

0.005 - Contribuição ao PASEP 

3 -Despesas Correntes 

3 - Outras Despesas Correntes 

90 - Aplicações Diretas 



47 - Obrigações Tributárias e Contributivas - R$ 500.000,00 

 

02 - Executivo 

09 - Sec. Municipal de Trabalho e Desenvolvimento Social 

01 - Fundo Municipal de Habitação 

08 - Assistência Social 

244 - Assistência Comunitária 

0028 - Habitação Popular 

1.005 - Habitação popular com Recurso CEF 

4 - Despesa de Capital 

4 - Investimentos 

90 - Aplicações Diretas 

51 - Obras e Instalações   - R$ 350.000,00 

 

02 - Executivo 

09 - Sec. Municipal de Trabalho e Desenvolvimento Social 

01 - Fundo Municipal de Habitação 

08 - Assistência Social 

244 - Assistência Comunitária 

0028 - Habitação Popular 

1.006 - Apoio Construção de Casas Populares 

4 - Despesa de Capital 

4 - Investimentos 

90 - Aplicações Diretas 

51 - Obras e Instalações   - R$ 150.000,00 

 

Art. 13º- Fica incluído o Programa Municipal de Subsídio Habitacional 

denominado Carta de Crédito Familiar Plano Plurianual, na Lei de Diretrizes 

Orçamentárias e na Lei Orçamentária Anual, cabendo a Secretaria de Fazenda fazer os 

ajustes necessários ao pleno cumprimento desta Lei. 

 

Art. 14º. - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

São Gonçalo do Rio Abaixo, 03 de dezembro de 2010. 

 

 

 

Antônio Carlos Noronha Bicalho 

Secretário Municipal de Governo 

 

 

 

Raimundo Nonato Barcelos 

Prefeito Municipal  

 
 


