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PROJETO DE LEI Nº 127-01/2021 

 
Autoriza a criação do programa “RECONSTRUA 

UMA FAMÍLIA” e dá outras providências. 
 

Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a criar o programa municipal 
“RECONSTRUA UMA FAMÍLIA”. 

 
Art. 2º A finalidade do programa é apoiar e incentivar a construção de moradias, 

afim de dar dignidade as famílias que tiveram remoção involuntária de suas residências 
localizadas em áreas alagáveis ou que sofreram ações climáticas, resultando na 
interdição, a partir de laudo técnico emitido pelo Poder Executivo. 

 
Art. 3º O programa consistirá na construção de novas moradias em terrenos 

públicos já dotados de infraestrutura básica, quais sejam: 
I – rede de abastecimento de água; 
II – energia elétrica; 
III – pavimentação; 
IV – esgotamento; e 
V – drenagem. 
 
Art. 4º O Poder Executivo será responsável pelo(a): 
I - doação de área para construção do imóvel; 
II -  projeto arquitetônico básico do imóvel; 
III - mão de obra pra construção do imóvel.  
 
Art. 5º O Poder Executivo regulamentará através de Decreto Municipal as 

disposições do artigo 4º e deverá ser realizado através de certame licitatório.  
 
Art. 6º A Sociedade Civil ficará responsável pela arrecadação do material 

necessário para as referidas construções.  
 
Parágrafo único. O poder Executivo nomeará através de Decreto Municipal a 

comissão gerenciadora do programa, sendo formada por 2 (dois) integrantes da 
sociedade civil, 1 (um) representante da comunidade favorecida e 2 (dois) integrantes 
do Conselho Municipal de Habitação. 

 
Art. 7º A transferência do imóvel ao Munícipe dar-se-á através de Cessão de Uso 

até que o mesmo pague os valores acordados em contrato. 
 
§ 1º Cada munícipe que for beneficiado com o programa deverá adimplir ao Poder 

Executivo a importância de 8% do salário mínimo mensal pelo período de 120 meses.  
 
§ 2º Após o término dos 120 (cento e vinte) meses mencionados no parágrafo 

anterior, encerra-se a Cessão de Uso e o município deverá fornecer a matrícula do 
imóvel e habite-se.  
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§ 3º Em caso de inadimplência de 3 (três) ou mais parcelas, fica o Poder 
Executivo autorizado, após manifestação expressa do Conselho Municipal de 
Habitação, rescindir o contrato com o munícipe, sendo que o núcleo familiar ficará 
impedido de ser beneficiado por qualquer programa habitacional do município pelo 
período de 10 (dez) anos.  

 
§ 4º Todos os valores arrecadados no Programa “Reconstrua uma família” deverá 

ser obrigatoriamente revertido ao Fundo Municipal de Habitação para que seja viável 
financiar novos investimentos no campo habitacional.  

 
Art. 8º A seleção das famílias que serão beneficiadas pelo programa dar-se-á 

pelo Departamento de Habitação do Município mediante os seguintes critérios: 
I – Famílias inclusas em alugueis sociais, devendo ser dado prioridade as que 

estão a mais tempo em acompanhamento; 
II –  Famílias em alojamentos provisórios, com prioridade as que estão instaladas 

em prédios públicos; 
III - Famílias residentes em áreas de risco, seja por risco geológico, ou de 

insalubridade, Área de Preservação Permanente (APP), área de servidão de alta 
tensão, linha férrea, estradas e rolagens, assim como por motivos de risco estrutural da 
moradia diante da precariedade ou inadequação do domicílio, ambos mediantes ao 
parecer técnico e reconhecimento pela Defesa Civil. 

 
§ 1° A ordem de contemplação com as novas moradias será regulamentada por 

Decreto municipal.  
 
§ 2º O poder público executará Trabalho Social com as famílias beneficiárias nas 

fases de pré-obras, obras e pós-obras que compreende um conjunto de estratégias, 
processos e ações, realizado a partir do plano de reassentamento participativo, 
compreendendo as dimensões: mobilização, organização e fortalecimento social; 
gestão ambiental e patrimonial; planejamento e orçamento familiar; desenvolvimento 
socioeconômico. 

 
§3º O trabalho social visa promover o exercício da participação, inserção social 

e adaptação das famílias na nova moradia, articulação com as demais políticas públicas, 
contribuindo para a melhoria da qualidade de vida das famílias contempladas e no 
cumprimento das obrigações previstas no contrato de cessão da unidade habitacional 
por elas. 

 
Art. 9º Os imóveis que serão entregues aos munícipes serão isentos de tributos 

municipais até o final da Cessão de Uso. 
 
Art. 10 A cessão de Uso terá início com a assinatura do contrato e entrega do 

imóvel. 
 
Art. 11 O uso do imóvel terá finalidade exclusiva de estabelecer moradia para o 

beneficiário e sua família, não podendo ser alugado, emprestado ou de qualquer forma 
cedido e alienado a terceiros, sob pena de exclusão do programa e consequências 
legais.   



 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL – BRASIL 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTRELA 

Rua Júlio de Castilhos, nº 380 – Centro – Estrela/RS 

Fone: (51) 3981-1000 ou FAX (51) 3981-1004 

 

 

 
Parágrafo único. O beneficiário ficará responsável pela manutenção do imóvel, 

podendo realizar melhorias a suas custas, com a observância das normas e legislações 
vigente, sob pena de perda do benefício.  

 
Art. 12 Será de responsabilidade do Poder Executivo a escolha e definição das 

áreas a receberem o programa.  
 
Art. 13 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 
GABINETE DO PREFEITO, em 13 de outubro de 2021. 
 
 
 

Elmar André Schneider 
Prefeito de Estrela 

    

     César Augusto Pereira da Silva 
   Secretário de Adm. e Segurança Pública 

 
Visto da Assessoria Jurídica 

_____________________ 
Data:  _____/_____/20___ 
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Estrela, 13 de outubro de 2021. 
 
 
 

Mensagem Justificativa ao 
Projeto de Lei nº 127-01/2021 
 

Senhor Presidente e 
Senhores Vereadores: 
 
Dirigimo-nos a essa Casa Legislativa para encaminhar o 

Projeto de Lei nº 127-01/2021, que autoriza a criação do programa “RECONSTRUA 
UMA FAMÍLIA” e dá outras providências. 

Como é de conhecimento de todos, nosso município foi 
atingindo, em julho/2020, com um considerável volume de chuva que ocasionou 
elevação do nível do Rio Taquari e diversas ocorrências de situações de emergência 
em socorro às famílias vitimadas por enchente. Para segurança, por força legal e dever 
de salvaguardar vidas de seus munícipes, o poder público local, mediante 
recomendação de pareceres técnicos de profissional da arquitetura e urbanismo e pela 
Coordenadoria de Defesa Civil, promoveu remoção involuntária de mais de 23 imóveis, 
em maior proporção, aquelas residentes às margens do rio – Rua dos Marinheiros e 
outros pontos da cidade. Ainda, inoportunamente, a cheia histórica ocorreu num ano 
onde o mundo convive com a pandemia decorrente do Coronavírus, conhecido como 
COVID-19.  

Diante deste cenário, que exigiu resposta de urgência às 
famílias desalojadas e desabrigadas além das concessões de Aluguel Social, foram 
indispensáveis a manutenção e ampliação de outros espaços de abrigamento para 
quem teve a remoção involuntária de sua moradia por medidas de segurança. Muitas 
famílias recorreram ao Poder Executivo, através do Departamento de Habitação e da 
Coordenadoria da Defesa Civil, na tentativa de encontrar garantia de direitos e acesso 
aos benefícios habitacionais. 

Somando-se a grave situação que ocorreu no ano de 2020, 
o município já contava com famílias desabrigadas e que estavam recebendo benefício 
de aluguel social e outras que estão alojadas em prédios públicos.  

Nesse contexto, foi necessário que 24 famílias recebessem 
benefício de aluguel social, já que cumprem com os requisitos da Lei Municipal nº 2.740 
de 13 de abril de 1995 e Decreto nº 080/2015, e 08 famílias fossem descoladas para 
alojamento provisório em prédios públicos – CEMAI Imigrantes/Oriental e Moinhos.   

Os custos de manutenção destes compromissos, pelo poder 
público, são da ordem de R$ 180.000,00/ano com pagamento do benefício de aluguel 
social (Decreto nº 080/2015) e R$ 20.906,83/ano com pagamento de água e energia 
nos dois CEMAIs. 

O direito à moradia adequada não se limita à própria casa, 
ou seja, não se refere apenas a um teto e quadro paredes, devendo ser entendida de 
forma ampla, levando-se em conta, por exemplo, aspectos culturais do local onde se 
encontra e da comunidade que ali habita. O conceito de moradia adequada também 
engloba o acesso aos recursos naturais, como rios ou o mar, assim como a mobilidade, 
ao meio ambiente equilibrado, ao acesso facilitado aos bens e serviços públicos.  
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Com estas considerações o presente projeto de lei visa 
solucionar de maneira definitiva a questão habitacional das famílias desabrigadas 
formulando e implantando o Programa “Reconstrua uma Família”. 

O mesmo consistirá na construção de novas moradias em 
terrenos públicos já dotados de infraestrutura básica  

Considerando os parcos recursos públicos municipais, tendo 
em vista o cenário de ausência de repasse financeiro para construção de moradias 
populares pelo Governo Federal e Estadual; os custos mensais com pagamento de 
aluguel social; considerando que, toda uma sociedade ganha quando uma família 
consegue ter seu próprio “teto” em segurança, em dignidade, livre do medo das 
tempestades e adversidades climáticas; é por estas razões que se acredita que o 
envolvimento da sociedade civil através do empresariado e comunidade no geral será 
essencial no cumprimento do mesmo, onde tais parceiros investirão financeiramente no 
programa com aquisição de materiais de construção e apoio às famílias na construção 
de suas novas moradias.  

Em contrapartida, cada munícipe devera adimplir ao poder 
executivo a importância de 8% do salário-mínimo mensal pelo período de 120 meses, 
este valor arrecadado realimentara o Fundo Municipal de Habitação para novos 
investimentos no campo habitacional. 

Além disso, as famílias beneficiárias terão disponibilizadas 
projeto arquitetônico básico aprovado para edificação legal da nova benfeitoria, 
atendendo os requisitos de lei para novas obras e garantindo que, no curso operacional 
destas obras, não resulte em imóveis inacabados ou fora do padrão legal de edificação.  

Assim sendo, encaminhamos o presente Projeto de Lei para 
esta Casa Legislativa, aguardamos parecer favorável dos nobres vereadores. 

 
Atenciosamente, 
 

 

Elmar André Schneider 
Prefeito de Estrela 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ex.mo Senhor 
Ernani Luís de Castro 
Presidente da Câmara de Vereadores 
ESTRELA/RS 
 


