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LEI N' 137i2022.

Institui o hograma de descontos

proviúrios para regulmização
fundiária urbana no municíPio de

Maranhãoziúo, no intuito de üazer

segurança jurídica aos munícipes e

adota ouff as providencias.

A PREFEITA MUNICIPALMARIA DEUSA LIMA ALMEIDA

Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. lo E instituído o Programa de descontos provisórios no intuito de

regularização firndirárria do Município de Maranhãozinho, com a finalidade de

promover o direito à moradia a famílias residentes em áreas urbanas suscetiveis a

legalização, conforme aspectos formais e legais estatuídos na LEI Municipal de n.

046120ll, associado ao desenvolvimento econômico, à geração de trabalho e de renda

e à elevação dos padrões de habitabilidade e de qualidade de vida da população urbana.

Art. 2" São diretrizes do Programa:

I - atendimento habitacional compatível com a realidade local, com o
recoúecimento da diversidade regional, urbana, ambiental, social, cultural e

econômiça do Município;
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II - habitação entendida em seu sentido amplo de moradia, com a integração

das dimensões fisicas, urbanísticas, fundiárias, econômicas, sociais, culfurais e

arnbiental do espaço em que a vida do cidadão acontece;

III - estímulo ao ctrnprimento da função social da propriedade e do direito
à moradia, nos termos da Constituição Federal Brasileira:

IV - promoção do planejamento integrado com as políticas urbanas de

infraestrutura, de saneamento, de mobilidade, de gestão do território e de

transversalidade com as polítieas públicas de meio ambiente e de desenvolvimento
econômico e social, com vistas ao desenvolvimento urbano sustentável,

V - estímulo a políticas fundiárias que garantam a oferta de áreas

urbanizadas para habitação, com localização, preço e quantidade compatíveis com as

diversas faixas de renda do mercado habitacional, de forma a pnoizar a faixa de

interesse social da localidadet

VI - redução das desigualdades sociais e regionais do Município;

VII - aperfeiçoamento da qualidade, da durabilidade, da segurança e da

habitâbilidade da construção de habitações e da instalação de infraestrutura em
ernpreendimentos de interesse social;

Vm - zustentabilidade econômicq social e ambiental dos empreendimentos
habitacionais;

Art. 3o São objetivos do Programa:

I - promover a regularização fundiária no âmbito do Município;

II - promover a adequação das habitações locais ao sistema nacional de
habitação e funcionalidade no intuito de resgatar a entrada de recursos na cidade;

III Promover uma maior segurança jurídica aos cidadãos de

Maranhãozinho.

Art. 4o Vem este ente público conceder desconto de 25oÁ a 50%o (vinte e

cinco a cinquenta por cento), sobre valores elencados no art. 6 o da lei Municipal
A46D011, que trata sobre aregularização fundiaria das iíreas urbanas situadas em terras
do município de Maranhãozinho:
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50%o pwa famílias que comprovarem até um sakirio mínimo de renda
mensal;

2 5%o para as demais famílias.

Art. 5o Este beneficio terá validade ate o final do exercício financeiro de
2022 (3111212022) aputir & sua publicação.

Art. 5 o Revogam-se disposiçôes em confário.

Art. 6 o Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

a)

b)

SANCIONADO
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