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Regulamenta as possibilidades das obras, suas
prioridades, a forma de construção do Programa de
Melhoria Habitacional - PMH previsto no § 2°, do
artigo 107 da Lei nº 647, de 07 de janeiro de 2015.

 
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUAMARÉ, Estado do Rio
Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais que lhes são
conferidas pela Lei Municipal, DECRETA:
 
DECRETA:
 
Art. 1º - Pelo presente Decreto, o Poder Executivo Municipal
regulamenta as possibilidades das obras, suas prioridades, a forma de
construção do Programa de Melhoria Habitacional - PMH previsto no
§ 2°, do artigo 107 da Lei nº 647, de 07 de janeiro de 2015, cujo órgão
gestor é a Secretaria Municipal de Assistência Social.
 
Art. 2º Os beneficiários do Programa de Melhoria Habitacional serão
as famílias que se encontrem em situação de riscos sociais e
econômicos, que se enquadram nos seguintes critérios:
 
I - resida no município por no mínimo 02 (dois) anos, atestados
através da data de inclusão no Cadastro Único dos Programas Federal
e municipal;
 
II - famílias e pessoas com renda de até um salário mínimo ou renda
per capita de familiar inferior ou igual a ¼ (um quarto) do salário
mínimo vigente;
 
III - a unidade habitacional não esteja localizada em área de risco,
devidamente comprovado pelo órgão competente;
 
IV – que seja legítimo possuidor, proprietário do imóvel ou obtenha a
posse velha, devendo apresentar a documentação que comprove de
alguma forma sua titularidade, sendo vedada a concessão do benefício
a imóveis locados;
 
§1º. Verificada a concorrência de beneficiários será observada a
seguinte ordem de prioridade:
 
a) núcleo familiar com pessoa com deficiência;
 
b) for idoso na forma da legislação federal pertinente ou tiver algum
idoso residindo no grupo familiar a ser beneficiado;
 
c) possuir um dos membros do grupo familiar doença crônica
degenerativa comprovada mediante laudo médico, bem como
comprovação da necessidade do beneficiário;
 
d) mulher arrimo de família;
 
e) possuir criança residindo no grupo familiar a ser beneficiado;
 
f) Beneficiário de programa de segurança alimentar ou de
transferência de renda;
 
§2º Na hipótese de empate entre prioridades será observado como
critério sucessivo à concessão: maior risco de integridade física da
família, devidamente comprovado por meio de laudo técnico emitido
por engenheiro civil; maior tempo de moradia e; menor renda per
capita.
 
Art. 3º As melhorias habitacionais abrangidas pelo programa que trata
este decreto possibilitam as obras, que haverão de ser devidamente



demonstradas por meio de orçamento e memorial descritivos dos
serviços a serem realizados por meio da engenharia civil, podendo ser
concedido de forma cumulada:
 
I - pintura, reboco e/ou chapisco (revestimento de parede);
 
II – construção de banheiro;
 
III - esquadrias (porta e janela);
 
IV - melhoria do telhado, com reparo ou substituição;
 
V – alvenaria (Rachaduras e estrutura comprometida);
 
VI – instalações elétricas, hidráulicas e sanitárias;
 
VII – adequações para acessibilidade à pessoa com deficiência, idoso,
e doenças degenerativas crônicas, de acordo com a necessidade do
usuário;
 
VIII - acréscimo de dormitórios, quando comprovado a necessidade;
 
IX - Outras melhorias condicionadas à análise e aprovação técnica do
setor de Habitação;
 
Parágrafo único. As melhorias terão limite máximo de R$ 15.000,00
(quinze mil) reais, conforme Resolução aprovada pelo Conselho
Gestor de Habitação.
 
Art. 4º Os beneficiários do Programa de Melhoria Habitacional que
eventualmente alienarem e permutarem seus imóveis não poderão
gozar das possibilidades durante o prazo de 5 (cinco) anos, contados
da data conclusiva da intervenção.
 
Art. 5° Será de competência da Secretaria Municipal de Assistência
Social a execução do programa, devendo por sua equipe técnica
elaborar relatório socioeconômico.
 
Art. 6º As despesas decorrentes da execução do presente decreto
ocorrerão por conta de dotações orçamentárias próprias ou outras
fontes de captação de recursos.
 
Art. 7º Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
 
Palácio Luiz Virgílio de Brito, Prefeitura Municipal de Guamaré/RN,
em 22 de agosto de 2019.
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Prefeito Municipal 
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