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GABINETE DO PREFEITO 

 

 

LEI  Nº  8.534, DE  31  DE MAIO DE 2007. 

 
Dispõe sobre a doação de lotes às 
famílias de baixa renda de acordo com 
o Programa Municipal de Habitação 
de Interesse Social, altera dispositivos 
das Leis nºs 4.526, de 20 de janeiro de 
1972 e 7.222, de 20 de setembro de 
1993 e  dá outras providências. 

 

A CÂMARA MUNICIPAL DE GOIÂNIA APROVA E EU 
SANCIONO A SEGUINTE LEI: 
 

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a doar às 

famílias de baixa renda, devidamente cadastradas junto ao Município de Goiânia, 

os lotes destinados ao Programa Municipal de Habitação de Interesse Social, 

incorporados ao Patrimônio do Município. 

 

Parágrafo único. A doação dos lotes destina-se ao atendimento de 

famílias de baixa renda que preencham os critérios estabelecidos pelo Sistema 

Municipal de Habitação de Interesse Social – SMHIS, conforme previsto na Lei 

nº 8.487, de 06 de dezembro de 2006. 

 

Art. 2º Farão jus aos benefícios desta Lei, famílias que: 

 

I- comprovem renda familiar de 0 (zero) a 03 (três) salários 

mínimos vigentes; 

II- comprovem residência fixa no Município, no mínimo por 03 

(três) anos; 

III- não possuam bens imóveis.  

 

§ 1º O benefício previsto nesta Lei deverá priorizar as famílias 

residentes em áreas de  risco, em áreas pendentes de regularização fundiária, 

bem como aquelas que ocupem áreas de preservação ambiental. 
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§ 2º O Conselho Municipal de Habitação definirá os demais 

critérios e as quotas de atendimento a idosos, deficientes e famílias chefiadas por 

mulheres e que já estejam cadastradas. 

 

Art. 3º A destinação dos lotes será exclusivamente para construção 

de moradias, devendo, preferencialmente, figurar no nome da mulher. 

  

Parágrafo único. O prazo para edificação de construção habitável 

nos padrões de moradia no lote recebido será de 02 (dois) meses, para início e de 

02 (dois) anos para conclusão da obra, a contar da data de expedição do Termo 

de Entrega de Imóvel, sob pena de retrocessão ao patrimônio do Município, na 

forma em que se encontre, garantindo o cumprimento de sua função social. 

 

Art. 4º As famílias beneficiárias do Programa Municipal de 

Habitação de Interesse Social não poderão, a qualquer título, onerar, alienar ou 

transferir os direitos sobre os imóveis, objeto do referido programa, pelo prazo 

de 05 (cinco) anos. 

 

Parágrafo único. As famílias beneficiadas ficam impedidas de 

receber novas doações do Município no sistema habitacional. 

 

Art. 5º Fica criado o cargo, em comissão, de Gestor do Fundo 

Municipal de Habitação de Interesse Social, símbolo DAS-4, bem como 01 

(uma) Divisão de Administração Financeira e 01 (uma) Divisão de 

Contabilidade, ambas símbolo DAI-5. 

 

Art. 6º O art. 1º, da Lei nº 4.526, de 20 de janeiro de 1972, passa a 

vigorar com a seguinte redação: 

 

“Art. 1º O loteamento urbano e o remanejamento, em qualquer 

das zonas do Município, deverão ser aprovados pela Prefeitura e 

estarão sujeitos às diretrizes estabelecidas nesta Lei, na lei do 

Plano de Desenvolvimento Integrado de Goiânia, no que se 

refere ao uso e ocupação do solo, às vias de circulação, aos 

equipamentos e serviços de uso público, à proteção ambiental e 

aos valores paisagísticos, monumentais e históricos e na 
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legislação concernente à política municipal de habitação de 

interesse social.” 

 

Art. 7º Fica acrescido ao artigo 2º, da Lei nº 4.526, de 20 de janeiro 

de 1972, o seguinte inciso: 

 

“Art. 2º... 

 

I-... 

 

... 

 

XII – política municipal de habitação de interesse social, 

orientar  as ações do Poder Público no desenvolvimento de 

programas municipais de habitação de interesse social e 

execução de projetos habitacionais de assentamento de famílias 

de baixa renda e de geração de emprego e renda, de  modo a 

assegurar às famílias o acesso, de forma gradativa, à habitação.” 

 

 

Art. 8º Fica acrescido ao artigo 4º, da Lei nº 4.526, de 20 de janeiro 

de 1972, o seguinte inciso e parágrafos: 

 

“Art. 4º ... 

 

I - ... 

 

... 

 

V – deverão ser destinadas à política municipal de habitação de 

interesse social áreas contínuas e contíguas entre si, sem 

qualquer ônus para o Município, que serão de, no mínimo, 15% 

(quinze por cento) e, no máximo, 25% (vinte e cinco por cento) 

do total dos lotes resultantes do parcelamento, sem prejuízo do 

que dispõe o inciso I deste artigo. 

 

§ 1º O disposto no inciso V deste artigo não se aplica aos 

parcelamentos de áreas inseridas na Zona de Expansão Urbana 

à data de 22 de agosto de 2006. 
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§ 2º Excetuam-se da exigência prevista no  inciso V deste artigo, 

os parcelamentos promovidos por cooperativas e associações 

habitacionais formalmente instituídas sem fins lucrativos, que 

preencham os pressupostos regulamentares e celebrem convênio 

com o Município, visando o desenvolvimento de programas 

habitacionais para população de baixa renda e equipamentos 

urbanos destinados à geração de emprego e renda.” 

 

Art. 9º Fica acrescido ao artigo 3º, da Lei nº 7.222, de 20 de 

setembro de 1993, o seguinte inciso e parágrafos: 

 

“Art. 3º... 

I-... 

 

... 

 

III – destinação de áreas à política municipal de habitação de 

interesse social, que deverão ser contínuas e contíguas entre si, 

sem qualquer ônus para o Município, que serão de, no mínimo, 

15% (quinze por cento) e, no máximo, 25% (vinte e cinco por 

cento) do total dos lotes resultantes do parcelamento, sem 

prejuízo de que dispõe o inciso I deste artigo. 

 

§ 1º O disposto no inciso III deste artigo não se aplica aos 

parcelamentos de áreas inseridas na Zona de Expansão Urbana 

anterior à data  de 22 de agosto de 2006. 

 

§ 2º Excetuam-se da exigência prevista no inciso III deste artigo 

os parcelamentos promovidos por cooperativas e associações 

habitacionais, formalmente instituídas sem fins lucrativos, que 

preencham os pressupostos regulamentares e celebrem convênio 

com o Município, visando o desenvolvimento de programas 

habitacionais para população de baixa renda e equipamentos 

destinados à geração de emprego e renda.” 
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Art. 10. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, 

revogadas as disposições em contrário.   

  

GABINETE DO PREFEITO DE GOIÂNIA, aos 31  dias  do  
mês  de  maio  de  2007. 
 

 

 

IRIS REZENDE 
Prefeito de Goiânia 

 
 
 

JAIRO DA CUNHA BASTOS 
Secretário do Governo Municipal 

||

  
 

Agenor Mariano da Silva Neto 
Clarismino Luiz Pereira Júnior 

Dário Délio Campos 
Eudes Cardoso Alves 

Francisco Rodrigues Vale Júnior 
Iram de Almeida Saraiva Júnior 

João de Paiva Ribeiro 
Kleber Branquinho Adorno 
Luiz Antônio Teófilo Rosa 

Lyvio Luciano Carneiro de Queiroz 
Márcia Pereira Carvalho 

Paulo Rassi 
Waldomiro Dall Agnol 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


