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PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO SEGURO
ESTADO DA BAHIA
GABINETE 'DO PREFEITO

LEI MUNICIPAL N9 924/10D E 17 D E DEZEMBRO D E 2010
uAutoriza o Poder Executivo

a doar casas populares."
O PREFEITO MIJNTCIPAL DE PORTO SEGURO, Estado da Bahia, no uso
de suas atribuiqòes legais, amparado pelo inciso IV, do artigo 58, da Lei Orfiãnica d o
Município. FAZ SABER que a Câmara Municipal APROVA e EU SANCIONO a
seguinte Lei:

A r t 19. Fica o Poder Executivo auforizado a firmar doa550 de casas populares
edificadas em imóveis pertencentes ao patrirnônio imobiliário municipal, elou de

lotes destinados à constrrução de casas populares.

%ségrafo único. A doação, de que trata a capwt deste artigo, consubstancia-se
nos termos do aliena 'f', do inç. 1, do art. 17, da Lei Federal n W 6 / 9 3 , sendo firmada
mediante escritura ptíblica de doasão.
Art. 2" A doação dos írnóveis, de que h-ata a t a Lci, apraenta cacitcr
exclusivamente social e se dará mediante prévia s e l q ã o dos beneficia rios através da
Secretaria Miinicipal $o Trabalho e Desenvoivimento S c i a l .

Art. 3". A finalidade social a que visa esta Lei é a do atendimento an problema
habi tacional do Município, sendo destinado, exclusivamente, As p e s i a s carentes,

observadas as segriintcis condiças.
I - Execu<ão de celaturio social, elaborado pela Secretaria Muriicipal do
Trabalho e Desenvolvirnento Social, objetivando verificas as condições sócioeconômicas do beneficiário;
I1 - Apresentação de certidão negativa, expedida pela Diretoria de Cadastra e
Pa trimônio da Secretaria Municipal de Fjnanqas, comprovando que o donatario não
possui imbvcl no irnbito do Mmicipio;
111 - O donatário; iCpoca da assinatura da escritura, não poder5 auferir renda
mensal superior a m salário minimo c meio;
IV - O donatario dwera residir no Município há pclo menos 05 (cinco) mos.
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Art, 4".

Se O donatáriri

possuis vinculo familiar, o imóvel deverá ser doado,

5 mulher.
ArL 5" As w r i h r r a s públicas de doaqãa, lavradas em Cartório de Notas,
-_deverão s e r levadas à registro no Cartbrio de Registro de Imóveis d a Comarca de
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PREFEITC1RA MUNICIPAL DE PORTO SEGURO
ESTADO DA BAHIA
GABINETE DO PREFEITO

imóvel pelo prazo de 10 (dez) anos, a contar da sua assinatura, e os dispositivos do
art. 6" desta Lei.
Ari. 6". Constituem motivas $c reversão da doação ao patnrndnio municipal,
nos temos do art. 555 da Lei Federal nP 10.MI02, qualquer que seja o etado do
imóvel, e -;em direito 5 indenização, as seguintes ocorrencias:
1 - Depredação ou mau uso do imóvel, nos termos da legislaç50 civil e penal;
II - Falsidade na çompravaqãa das condiçGes relacionadas no art. 3Vesta Lei,
sem prejuízo da ação penal porventura cabível pela infração cometida;
111 - Alienaqãa, cessão, cornadato ou locação, em qualquer hipótese, do irnável;
TV - Outras ocorrências, m d i a n te prévio regulamcnto do Poder Executivo.

Parágrafo único. IEm caso de faleciniento do beneficiárjo, e não havendo
herdeiros ou sucessores, o imóvel será revertido ao patnmfinio do Municipio, pata

nova doação.
Art. 7. Fica o Poder Executivo, atendendo ao caráter social desta Lei,
autorizado a realizar as despesas refercnts aos tributos incidentes sobre a lavra tura e
registro das escrituras de doação, e do imposto incidente sobre a doação.

Art. .IP. Os imóvejs, objeto de doaqão, ficarão isentos do pagamento do
Imposto Predial Territoriaí Urbano - m U , pelo prazo de ate 10 (dez) anos, a partir
da publicação desta Lei.

Art. V,O Poder Executivo podera determinar que os bcneficiários desta Lei
construam, 2s suas expensas, os muros diviscirios do imóvel e o passeío.
Art, 10. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as

disposições em çon trkio.

GABINETE DO PREFEITO
Porto Seguro, 17 de dezembro de 2010.
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