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Prefeitura de Jacarei
Gabinete do Prefeito

Ao Excelentissimo Senhor

Paulo  Ferreira da  Silva

(Paulinho dos Condutores)

D.D.  Presidente da Camara  Municipal de Jacarei / SP

Excelentissimo Senhor Presidente,

Vereadores.

Jacarei,14 de fevereiro de 2022.

Encaminho  anexo,  Projeto de  Lei  n° 03/2022,  para  apreciaeao dos Senhores

Projeto  de  Lei  n°  03/2022  -  Disp6e  sobre  a  criaeao  e  implementagao  do

Programa    Reforma    Legal,   seus   beneficiarios,    requisitos,    mao   de   obra,    criterios   de

prioridade e da outras providencias.

Sendo  o  que  nos  compete  para  o  momento,  aproveitamos  a  oportunidade

para renovar votos de estima e consideraeao.

Respeitosamente,

:     ``       ®             ,        ,

Prapa dos Tres Poderes.  73  -20 andar-Centro  -Jacarei-SP
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PROJETO DE LEI  N° 03,  DE  14 DE  FEVEREIRO  DE 2022.

Disp6e sobre a criagao e  implementagao do Programa

Reforma  Legal,  seus  beneficiarios,  requisitos,  mao  de

obra,  crit6`rios de prioridade e da outras providencias.

0  PREFEITO  D0  MUNICIPIO  DE  JACAREl,  usando  das  atribuig6es  que  lhe

sao   conferidas   por  lei,   faz  saber  que   a   Camara   Municipal   aprovou   e  ele   sanciona   e

promulga  a  seguinte  lei:

Art.1°Fica   criado   o   Programa   Reforma   Legal   tendo   como   finalidade   a

requalificagao de unidades habjtacionais precarias, de familias de baixa renda do Municipio

de  Jacarei,  atraves  da  concessao  de  material  de  construgao,  assistencia  tecnica  gratuita

para  elaboragao  de  projeto,  execugao  de  reformas  e  mao  de  obra  especializada,  sob

fiscalizaeao da Fundagao Pr6-Lar de Jacarei.

Art. 20 0  Programa  Reforma  Legal tern como objetivos:

I  -requalificar  unidades  habitacionais  precarias,  de  familias  de  baixa  renda,

buscando resgatar a autoestima do grupo familiar e as condie6es sanitarias e esteticas das

residencias;

11    -fornecer   assistencia   tecnica   gratuita    para   elaboraeao   de   projeto   e

execugao de reformas com a inteneao de assegurar o direito a moradia segura e digna;

Ill   -aproveitar  e   qualificar  o   uso   racional   do   espago   edificado   e   de   seu

entorno,  bern como dos  recursos humanos, tecnicos e econ6micos empregados no projeto

de reforma;

lv -formalizar o  processo de  reforma  perante  o  Poder Executivo  Municipal  e

outros 6rgaos ptlblicos;
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V -conscientizar as  familias  beneficiadas  sobre  a  importancia  de  buscar  urn

profissional   legalmente   habilitado   no   momento   de   reformar,   construir  ou   ampliar  suas

moradias;

Vl  -estimular  a  participacao  da  populagao  interessada,  de  forma  voluntaria,

mos projetos  relacionados ao Programa  Reforma  Legal, fortalecendo vinculos comunitarios.

Paragrafo   Unico.  Entende-se  como  reforma  apenas  interveng6es  que  nao

alterem   elementos  estruturais  do   im6vel,   buscando   sanar  problemas  de   habitabilidade,

salubridade,  acessibilidade e seguranga fisica da moradia.

Art.   30 A  requalificaeao  das   unidades   habitacionais   precarias  abrangera   a

concessao  do  material  de  construgao,  assistencia  tecnica  para  elaboragao  dos  projetos  e

concessao de mao de obra especializada.

Art.  4° A  requalificaeao  e  reforma  das  unidades  habitacionais  precarias,  dos

grupos familiares de  baixa  renda,  nao  podera  ultrapassar o  limite de  ate  20  (vjnte)  salarios

minimos nacionais, vigentes a epoca da execugao da obra.

Art.    5°A   assistencia    tecnica    abrange    o    desenvolvimento   de    projetos,

acompanhamento e execugao da obra,  a cargo dos profissionais das areas de arquitetura e

urbanismo,  engenharia  e  tecnicos  de  edificaeao  necessarjos  para  a  reforma,  distribuidos

entre a concessao de materiais de construgao e contratagao de servigos de mao de obra.

Art.  60 0  Programa  Reforma  Legal  nao  contempla  a  edificagao  ou  ampliagao

de c6modos,  a  regularizagao fundiaria ou documental das edifica?6es preexistentes.

§   10  A  criterio   da   Fundagao   Pro-Lar  de  Jacarei,   excepcionalmente,   sera

possivel  a  elaboraeao  e  a  implanta?ao  de  solu?6es  individuais  de  tratamento  de efluentes

domesticos e/ou compartimento sanitario, desde que estes se achem inseridos no contexto

da  reforma a ser realizada e sejam  necessarios a garantia da salubridade e  habitabilidade

da edificagao.
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§ 2° E vedada a utilizaeao do Programa em beneficio de im6veis de  natureza

exclusivamente comercial.

Art.  70 Poderao ser beneficiarios do Programa  Reforma  Legal o grupo familiar

que   preencha   e   comprove,   concomitantemente,   atraves   de   documentos,   os   crit6rios

elencados abaixo:

I - residir no im6vel objeto da  reforma ha pelo menos 3 (ties) anos;

11  -ser  proprietario,  possuidor  ou  titular  do  domfnio  dtil  de  urn  L]nico  im6vel  e

Ill -nao ser o im6vel,  objeto da intervengao,  bern litigioso;

lv -possuir o im6vel abastecimento regular de agua e energia el6trica;

nele  residir;

V -  nao  possuir  o  municipe  ou  o  jm6vel  objeto,  debitos,  de  origem  tributaria

ou  nao tribufaria, junto ao Municipio de Jacarei ou a  Fundagao  Pr6-Lar de Jacarei;

Vl -em caso de jm6veis financiados, estar adimplente com as prestag6es;

Vll -  estar   inscrito   no   Cadastro   Unico  de   Programas  Sociais  do  Governo

Federal e possuir o Ndmero de ldentificagao Social (NIS);

VIIl -  pertencer  a  familia  cuja  renda,  per  capita,  seja  igual  ou  inferior  a  t/2

(meio)  salario minimo  nacional.

§  10 Equipara-se a  proprietario o  possuidor ou  o detentor a qualquer titulo de

im6vel  residencial,  em  areas  regularizadas  ou  passivejs de  regularizagao,  na  forma  da  lei,

excluido o ocupante de  im6veis alugados.

§  2°  Em  areas  passiveis  de  regularizagao  cabers  a  Fundagao  Pr6-Lar  de

Jacarei  a  realizagao  de  analise  pfevia  da  area,  a  fim  de  se  constatar  a  viabilidade  de

regularizagao e, assim, definir a possibilidade de concessao ou nao do beneficio.
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§    3°Aconcessao    do    beneficio    esta    condicionada    a    previa    avaliagao

socioecon6mica  do  beneficiario  e  emissao  de  laudo  t6cnico  social,  a  cargo  da  Fundaeao

Pr6-Lar de Jacarei.

§   4°   Para   a   prestagao   dos   servigos   ao   beneficiario   e   indispensavel   o

fornecimento   regular   de   agua   e   energia   el6trica,   seja   atraves   das   redes   oficiais   de

fornecimento  ou  solug6es  alternativas  aprovadas,  ou  em   processo  de  aprovagao,   pelo

6rgao competente.

§  5° A  interrupgao  no fornecjmento  ou  clandestinidade  nas  liga?6es  de agua

e energia el6trica impede a concessao do beneficio.

§  60 A  comprovaeao  do  requisito  previsto  no  inciso  Vl  se  clara  pela  Certidao

Negativa   de   Debitos   (CND)   ou   Certidao   Positiva   de   Debitos   com   Efeito   de   Negativa

(CPDEN),  a ser emitida  pela entidade competente.

Art.   8°A   Fundagao   Pr6-Lar   de   Jacarei   se   certificara   da   veracidade   das

informae6es  prestadas  e  da  viabilidade  t6cnica  da  execugao  da  reforma  nos  moldes  do

projeto apresentado.

Art.  9° 0  municipe  e  seu  grupo  familiar sera  beneficiado  uma  dnica  vez  com

o Programa de que trata esta Lei.

Art.10. A  operacionalizagao  do  Programa  Reforma  Legal  ocorrera  mediante

a realizagao das seguintes ag6es:

I    -    triagem,    cadastramento,    seleeao:    corresponde    a    identificagao    das

potenciais  famflias  e  unidades  habitacionais  beneficiadas,  cadastrando-as  e  selecionando

aquelas que se enquadram  nos criterios previstos nesta  Lei;

11  -vistoria:  corresponde  a  avaliagao  tecnica  do  im6vel,  mediante  o  registro

fotografico   do   im6vel,    acompanhado   do   croqui,    considerando   os   servigos   a   serem

executados, ate o valor limite permitido;
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Ill   -   classificagao:   corresponde   a   insengao   das   informag6es   obtidas   nas

etapas   de  triagem   e   vistoria   no   sistema   de   pontuagao   a   ser   regulamentado  em   ato

normativo pr6prio;

lv  -  execugao  das  obras:  corresponde  a  execugao  direta  ou  indireta,  das

obras nas unidades habitacionais contempladas;

V  -  fiscalizagao:   corresponde   ao  acompanhamento  da   conformjdade  das

obras,   em   permanente   dialogo   com   os   benefjciarios   do   Programa,    assegurando   o

cumprimento dos objetivos estabelecidos nesta  Lei.

Art.  11.  Os  servigos  relativos  a elaboragao do  projeto e execugao da  reforma

do im6vel podem ser prestados:

I  -diretamente pela  Fundagao  Pr6-Lar de Jacarei;

11  -indiretamente,  medjante  licitagao,  para  a  contratagao de  pessoa  fisica  ou

juridica,   ou,   ainda,   atraves   de   parcerias   de   mlltua   cooperagao   realizadas   entre   a

administragao     pdblica,     organizag6es     da     sociedade     civil,     universidades,     centres

educacionais e congeneres.

Art.12.  Admitir-se-a  o  servigo  voluntario,  nao  remunerado,  nas  atividades  e

ae6es relacionadas aos projetos de reforma do Programa Reforma  Legal.

§  1° 0 servieo voluntario a que se refere esta  Lei:

I  - nao  gera  vinculo  empregaticio,   nem  obrigagao  de  natureza  trabalhista,

previdenciaria ou afim junto a Administracao Ptibica;

11  -e  exercido  mediante  a  celebra?ao  de termo  de  adesao  entre  a  Fundagao

Pro-Lar  de  Jacareie   o  voluntario,   dele  devendo  constar  o  objeto  e  as  condig6es   de

exercicio do servigo.
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§ 20 A concessao de meios para a prestagao do servigo voluntario, a exemplo

de  transporte,  alimentagao  e  uniforme,  nao  descaracteriza  sua  gratuidade  ou  gera  vinculo

empregaticio.

Art.13. Terao prioridade de atendimento:

I  -  o  grupo  familiar  composto  exclusivamente  por  idosos,  que  caregam  de

apoio familiar no  Municipio;

11  -o  grupo  familiar  cuja  renda,  per  capita,  seja  igual  ou  inferior  a  1/4  (urn

quarto) do salario minimo nacional;

Ill    -    os    im6veis    localizados    em    areas    objeto    do    procedimento    de

Regularizaeao   Fundiaria   de   lnteresse   Social,   em   desenvolvimento   ou   concluida,   que

apresentem   condig6es   alarmantes   de   habitabilidade,   seguranga  fisica,   acessibilidade  e

salubridade.

§   1°  A   aferigao   dos   criterios   prioritarios   se   clara   atraves   de   sistema   de

pontuagao regulamentado por portaria da  Fundagao Pr6-Lar de Jacarei.

§   2°Fica   criada   a   Comissao   de   Gestao   do   Programa   Reforma   Legal,

composta  por  3  (tres)  servidores  ptlblicos  da  Fundagao  Pro-Lar  de  Jacarei,  responsavel

pelo  processo  de  seleeao  das  familias  e  unidades  habitacionais  a  serem  contempladas  e

por deliberar sobre divergencias e omiss6es normativas.

Art.14. A   prestagao   de   informag6es   ou   apresentagao  de   documentagao

falsa,  a  qualquer momento,  importam  na  imediata  exclusao do grupo familiar do  programa,

sem  prejuizo das demais sang6es cjvis, administrativas e penais cabivejs.

Art.15.As   despesas   originarias   da   presente   Lei   correrao   as   custas   do

orgamento da  Fundagao  Pro-Lar de Jacarei, do Fundo Municipal de  Habitagao de lnteresse

Social,  nos  termos  da  Lei  Municipal  5.160/2008  ou  de  outras  fontes  de  receita  vinculadas

ao Programa.
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Art.   16.  Esta  Lei  entra  em  vigor  na  data  de  sua  publicaeao,  revogando  as

disposig6es  em  contrario,  especialmente  a  Lei  Municipal  n° 4.746,  de  15  de  dezembro  de

2003.

Gabinete do Prefeito,14 de fevereiro de 2022.

lzAIAS JOSE  DE SANTANA

Prefeito do Municipio de Jacarei
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MENSAGEM

Tenho  a   honra  de  submeter  a  analise  dessa   Egfegia  Casa   Legislativa  o

incluso  Projeto de  Lei que disp6e  sobre  a  cria?ao e  implementagao do Programa  Reforma

Legal,   seus   beneficiarios,   requisitos,   mao  de   obra,   criterios   de   prioridade  e  da   outras

providencias.

Primeiramente,  cabe  enfatizar  que  a  protegao  do  direito  a  moradia  consta

dignamente nas diretrizes da  politica  urbana  (fungao social da cidade, das terras pdblicas e

protegao juridica  da  posse),  quando  alude  expressamente  o  principio  da  fungao  social  da

propriedade destacado no artigo 50,  inciso XXIIl  e no artigo 6° da Constituieao  Federal.

0   Projeto   de   Lei   cria   o   Programa   Reforma   Legal   com   o   objetivo   de

requalificagao  das   unidades  habitacjonais  precarias,   resgatando  a  autoestima  do  grupo

familiar e as condie6es sanitarias e est6ticas das residencias.

0  Programa tambem fornecefa assistencia tecnica adequada e gratuita  para

elaboraeao de  projeto  e  execugao  de  reformas,  com  a  pretensao  de  assegurar o  direito  a

uma moradia segura e digna.

Alem  disso,   a  presente   proposta  estimulara   a   participagao  da   populaeao

interessada,  de  forma  voluntaria,  nos  projetos  relacionados  ao  Programa  Reforma  Legal,

de forma a fortalecer os inestimaveis vinculos comunitarios.

0    Programa    Reforma    Legal,    ainda    possui,    dentre   os    seus   objetivos

essenciais,  substituir,  de  uma  s6  vez,  os  Programas  Bern  Morar  e  Pequenos  Reparos,

alocando a  regulamentagao da  materia em  destaque em  urn programa  atualizado,  conciso

e efetivo ante as demandas dos tempos presentes.

Esclarece-se  que,  o   Programa  Bern  Morar  tinha  por  pretensao  auxiliar  na

reforma dos im6veis de municipes de baixa renda que estejam precarios, pofem, tratava-se

de urn programa essencialmente baseado em mao de obra voluntaria.
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Ja  o  Programa  de  Pequenos  Reparos  permitia  a  contratagao  de  mao  de

obra, contudo apenas para  reparos  pontuais  nos  im6veis dos municipes de baixa  renda do

Municipio, sem  considerar a possibilidade de uma  reforma mais abrangente.

Cabe   esclarecer   que,   o   presente   Projeto   de   Lei   nao   causafa   impacto

ongamentario,  visto  que  substituifa  o  Programa  Bern  Morar  e  o  Programa  de  Pequenos

Reparos.

Destaca-se  que  o   presente   Projeto  esta  em  consonancia  com   a  Agenda

2030,  atjngindo os seguintes Objetivos de  Desenvolvimento Sustentavel:

Ressalta-se  que  este  Projeto  de  Lei  possui  s6lido  escopo  legal,  conforme

disp6em  o  art.  60  e  os  incisos  I  e  111  do  art.  61,  da  Lei  Organica  Municipal,  e  o  inciso  I  do

art.  30 da Constituigao  Federal.

Justificado    nestes   termos,    a   fim   de   que   a    proposta    possa   alcangar

plenamente   os   seus   objetivos,   encaminhamos   o   Projeto   de   Lei   para   apreciagao   e

aprovagao dessa Casa  Legislativa.

Gabinete do Prefeito,14 de fevereiro de 2022.

Prefeito do Municipio de Jacarei
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