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Lei nº  8.136,  de 17 de dezembro  de 2009. 
 

 

 

 

Institui o Programa Cheque Construção para atendimento 

a população de baixa renda do Município de Campos dos 

Goytacazes. 

 

 

 

 

 

A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES 

DECRETA     E    EU    SANCIONO    A    SEGUINTE    LEI: 

 
  

       
 

   

 CAPÍTULO I 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

 

 

 Art. 1º - Fica instituído o Programa Cheque Construção visando 

proporcionar as famílias de baixa renda, assim consideradas aquelas com rendimento mensal 

de até 03 (três) salários mínimos, condições de melhorias em suas residências.  

 

 Art. 2º - São objetivos específicos do Programa Cheque Construção: 

  

 I – promover a melhoria da qualidade de vida das famílias beneficiárias; 

  

 II – adotar, quando possível, métodos construtivos e inovadores, que 

objetivem ganhos de eficiência e redução de custos; 

 

 III – organizar as demandas dentro das prioridades de atendimento; 

 

 IV – possibilitar a integração entre as secretarias afins; 

 

 V – promover o atendimento das famílias que se encontram em 

vulnerabilidade social e habitacional; 
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 VI – combater a exclusão e a desigualdade social; 

 

 VII – recuperar edificações inadequadas ao uso habitacional.   

  

 

 Art. 3º - Para consecução do programa ora instituído, os beneficiários 

receberão um cheque simbólico com valor equivalente a até R$ 1.500,00 (mil e quinhentos 

reais) para aquisição de materiais de construção nas Lojas do ramo, devidamente cadastradas 

na EMHAB.   

 

 § 1º - O cheque simbólico de que trata o caput deverá possuir o nome, 

endereço e o número do Cadastro de Pessoa Física – CPF do beneficiário. 

 

 § 2º - As lojas participantes do Programa praticarão preços de acordo 

com tabela que será objeto de prévio ajuste com a EMHAB obedecendo aos valores 

praticados no mercado. 

 

 § 3º - A escolha do fornecedor dos Materiais de Construção será dos 

beneficiários do Programa, sendo vedada toda e qualquer ingerência de Servidores do 

Município. 

 

 

 Art. 4º - Para efeitos de cadastramento e conseqüente recebimento do 

cheque simbólico de que trata o artigo 3º, os beneficiários deverão se enquadrar nas diretrizes 

constantes nesta Lei. 

 

 Art. 5º - O Programa Cheque Construção deverá ser executado em 

conjunto pelos seguintes Órgãos: 

 

 I – Secretaria de Defesa Civil a qual compete: 

 

 a) atestar se os imóveis abrangidos pelo programa ora instituído 

encontram-se em áreas próprias para moradia e se possuem condições de habitação, mediante 

laudo; 

  

 II – Secretaria da Família e Assistência Social a qual compete: 

 

 a) realizar o estudo socioeconômico das famílias participantes; 

 

 b) realizar o acompanhamento das famílias até o término da obra. 

 

 c) cadastrar e orientar as famílias participantes do Programa Cheque 

Construção; 

 

 

 III – Empresa Municipal de Habitação e Saneamento (EMHAB) a qual 

compete: 
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 a) receber e avaliar os laudos e estudos expedidos demais Secretarias 

participantes do Programa Cheque Construção; 

 

  b) realizar a supervisão do Programa Cheque Construção, através da 

visita diária a residências, juntamente com técnicos em edificações, engenheiros civis e 

arquitetos quando necessário; 

 

 c) efetuar a gestão orçamentária do Programa bem como a entrega dos 

cheques às famílias; 

 

 d) cadastrar as lojas de materiais de construção do Município de Campos 

dos Goytacazes, participantes do Programa Cheque Construção; 

 

  e) elaborar mediante ajuste com as lojas de materiais de construção de 

Campos dos Goytacazes, ou com quem as represente a tabela de preços a ser praticado em 

relação aos materiais que serão adquiridos através do Programa Cheque Construção. 

 

IV- Secretaria Municipal de Educação a qual compete: 

 

 a) Cadastrar, selecionar e encaminhar à EMHAB, alunos que estejam 

matriculados em cursos de Técnico em edificações; Engenharia Civil e Arquitetura que 

possuam qualquer auxílio estudantil municipal. 

CAPÍTULO II 

DAS DIRETRIZES DO PROGRAMA 

 

Seção I 

Dos requisitos 

 

 Art. 6º - O beneficiário enquadrado no Programa deverá ser proprietário 

de imóvel único, em condições definidas como precárias por laudo expedido pela Secretaria 

Municipal Família e Assistência Social e da Defesa Civil, respaldado de parecer de 

Engenheiro pertencente aos quadros do Poder Público Municipal. 

 

 Parágrafo Único: Não poderão ser objeto do beneficio instituído por 

esta Lei os imóveis localizados em área de risco constatada através de laudo emitido pela 

Secretaria de Defesa Civil e sem a devida documentação que comprove sua titularidade.   

 

 Art. 7º - Serão consideradas prioritárias, depois do enquadramento nos 

critérios do artigo anterior, as famílias que:  

 

 I – possuam idosos com mais de 60 (sessenta) anos; 

 

 II – possuam portador de deficiência física ou mental impeditiva ao 

trabalho; 

 

 III – sejam monoparentais chefiadas por mulheres; 

 

 IV – possuam em suas casas número de cômodos insuficientes para a 

demanda familiar; 
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 V – não estejam participando de outros programas habitacionais; 

 

 Art. 8° - Terão direito a reincidência no Programa as famílias que forem 

atingidas por desastres naturais, mediante laudo da Defesa Civil, estando preenchidos os 

demais requisitos.   

 

Seção II 

Do procedimento 

 

 Art. 9º - O beneficiário que atender os requisitos estabelecidos na seção 

anterior terá sua residência cadastrada junto ao Programa, devendo este, ser encaminhado a 

EMHAB, para que seja elaborado através de sua equipe técnica um projeto básico e 

orçamento, constando a descrição dos materiais de construção que serão utilizados.  

 

 Parágrafo único: Não deverão constar no demonstrativo, custos com 

mão de obra e de materiais de construção definidos pela EMHAB como de natureza 

voluptuária.    

 

 

 Art. 10 - As famílias que receberem o Cheque Construção terão o prazo 

de 10 (dez) dias para promoverem a aquisição dos materiais de construção, 10 (dez) dias para 

inicio das obras a partir da aquisição dos materiais de construção e de 60 (sessenta) dias para a 

conclusão da obra, sob pena de cancelamento do beneficio concedido. 

 

 

 Art. 11 - Após a venda dos materiais de construção, as lojas cadastradas, 

em até 40 (quarenta) dias apresentarão à EMHAB, as notas fiscais acompanhadas dos 

respectivos cheques simbólicos para o recebimento dos valores.  

 

 Art. 12 – O cheque construção tem o único objetivo de servir como 

documento hábil para aquisição de materiais de construção nas lojas conveniadas. 

 

 Art. 13 – Em nenhuma hipótese será permitida a alienação dos materiais 

de construção adquiridos com verbas do Programa Cheque Construção, bem como sua 

comercialização ou troca por dinheiro, sob pena de reembolso do respectivo valor ao Poder 

Público Municipal e o impedimento de participar de outros programas sociais elaborados pelo 

Município durante 03 (três) anos. 

 

 Parágrafo único: A sanção, de que trata o caput deste artigo, poderá ser 

reconsiderada mediante justificativa a ser encaminhada por escrito à EMAHB. 

 

 

 Art. 14 – A fiscalização do Programa se dará de maneira contínua, 

através de visitas sociais e técnicas, até o término das obras, devendo ser expedido relatório 

final com parecer conclusivo a respeito da utilização dos materiais. 

 

 Art. 15 – O período de execução do Programa será de 12 (doze) meses, 

podendo ser renovado a critério da Administração Pública. 
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 Art. 16 – As despesas decorrentes da presente lei correrão por conta do 

orçamento próprio da EMHAB no programa de trabalho 16.244.0113 e natureza de despesa 

3.390.39, tendo como fonte de recurso 01440000. 

 

 Art. 17 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação revogada as 

disposições em contrário.  
 

 

 

 

 

 

  

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS 

GOYTACAZES, 17 de dezembro de 2009. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rosinha Garotinho 
- Prefeita - 
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