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"Autoriza a doução cle imóveis
urbsnos
do
LOTEALúENTO
CIDADE JARDIM e dd outras
providênci&s.',

MUNICIPAL DE SÃO SIMÃO, ESTADO
DE
GorÁs
comâ*:ffii*i"Lei orgânica do
Município,decretae eu sanciono

a seguintelei:

Art' l" - Fica o chefe do PoderExecutivo,
por força da presenteLei,
autotizado a efetuar a doação de
599(Quinhentos e noventa e nove)
lotes
residenciais,localizadosno "LOTEAMENTO
CIDADE JARDrM,,, situado no
perímetrourbano do Município
de são simão, com a finalidade de implementação
de unidadeshabitacionaisdestinadas população
à
de baixae médiarenda.
Parágrafo Único
Trata-se de um empreendimentode interesse
social destinadoàs pessoasque se
enquadremno ,,programaMinha casa
Minha
Vida - PMCMV,'.
Art' 2o' o imóveis a seremdoadossão
de propriedadedo Município
de São Simão- Go, registradosno
Cartoriode Registrode Imóveis da Corn
arcad,e
são simão - Go, na Foiha l34,Livro
2-x,sob a M'atrículano4.266,em 29dejulho
de 2011.
Art' 3o As doações,a titulo gratuito,
se destinam aos mutuários
cadastrados
no DepartamentoMunicipal de Hãuitaç
ão, orgã,o
vinçulado a secretaria
Municipal de Desenvolvimentosociãl sEMuDS; ,Ll.rionados e aprovadospela
InstituiçãoFinanceira,e habilitados
a participaremdo prog ramaHabitaçional,
com
reçursosda llnião Federal, de acordó
com as normas do sistema Financeiro
da
Habitação.

Art, 4'. Somenteas pessoasdeclaradas
aptas pela Instituição
filpceira, poderãocontrairo financiamento
necessárioà edific açãoda unidade
habitacional,rnediantecritérios de sereção
dos beneficiários e aprovação de
junto a InstituiçãoFinanceira.
cadastro
Art' 5o Todos os serviçosrelativosà infraestrutura
do Loteamento,de
modo a possibilitar às edificaçõesnos
lotes das unidades habjtaçionais,serão
executadosda seguinteforma:
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I - A iluminaçãopública ins talada
pelo Município de São simão Go; e a rede de energiaerétrlcainsta
radaperacELG;
' - A rede de drenagempruviar,
pavimentação,guias e sarjetasserãJincidentes a rede de água,a redede esgoto,
no financiamento.
Parágrafo Único - Todasas despesas
relacionadascom confecçãode
escrituras'taxas, certidõtf e quaisquer
,.
outros emolumentos,também ficam
sob a
responsabilidade
do mutuário.
Art' 6o os imoveis objeto da presente
doação serão revertidos ao
patrimônio da Municipalidade,
casoo, b.n.ficiarios selecionados,
não firmarem os
contratosde financiamentojunto
à InstituiçãoFinanceira, hipoteseem que
perderão
seus direitos' com sucessãopor
outro mutuário cadastradopelo Departamento
Municipal de Habitaçãoe aprovadopela
InstituiçãoFinanceira.
Art' 70 As doações serão efetivadas
de modo irretratável c
irrevogável'salvo se o mutuárioder
ao imóvel destinaçãodiversada presente
Lei.
Art' 8oAs despesasdecorrentesda presente
Lei correrãopor Çonta da
dotaçãoorçamentârtaconstantedo
orçamentovigente.
ArÚ' 9o' Esta lei entrará emvigor na
datadesuapublica Ção,revogadas
as disposições
em contrârio.
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