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LEI Nº 139/2018.                                                              

                                                           São Miguel do Tocantins/TO, 03 de outubro de 2018 

 

   

“Dispõe sobre o Plano de Incentivo a Projetos Habitacionais 

Populares para Implantação do Programa Nacional de 

Habitação Rural, integrante do Programa Minha Casa Minha 

Vida – PMCMV do Governo Federal e dá outras providências”. 

 

 

A PREFEITA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TOCANTINS, Estado do 
Tocantins, no uso de suas atribuições legais, disposto no art. 64, I, da Lei Orgânica do 
Município, e nos disposto da lei federal nº11.977, de julho de 2009 e fundamentados na Portaria 
interministerial nº 366, de 07 de julho de 2018, regulamentação do programa nacional de 
habitação rural, Que tem por finalidade subvenção econômica, visando a garantia do direito à 
moradia digna, as famílias carentes no município de São Miguel do Tocantins/TO. 
 

FAZ SABER, que a Câmara Municipal de São Miguel do Tocantins aprovou e ela 
sanciono a seguinte Lei.    

 
Art. 1°- Ficam concedidos benefícios fiscais para atender ao Programa Nacional de 

Habitação Rural, integrante do Programa Minha Casa, Minha Vida – PMCMV, do Governo 
Federal, na forma que especificam: 

 
Parágrafo Único - Para assistência técnica e construção de unidades habitacionais, 

destinadas a atender famílias enquadradas no grupo I, do anexo I da Portaria interministerial 
nº 366, de 07 de julho de 2018, com renda de até R$ 17.000,00 (dezessete mil reais) anual: 

 
I – Dispensa do pagamento de quaisquer taxas de expedientes, taxas ambientais, taxas 

de licença para execução de obras, vistoria de conclusão de obra, habite-se, remembramento, 
desmembramento, desdobro, incidentes nas operações relativas aos bens imóveis e taxas do 
poder de polícia incidentes sobre a edificação de unidade habitacional; 

 
II – Isenção do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN; 
 
III- isenção do imposto sobre a transmissão de bens imóveis (ITBI); 

 
Art. 2° – Para efeito dessa Lei, consideram-se famílias enquadradas no Programa 

Nacional de Habitação Rural aquelas definidas e cadastradas pela entidade organizadora, que 
atendam a um ou mais critérios nacionais e/ou adicionais, sendo:  
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I- Famílias residentes em áreas de risco ou insalubres ou que tenham sido 
desabrigadas; 

II- Famílias com mulheres responsáveis pela unidade familiar;  
III- Famílias de que façam parte pessoas com deficiência;  
IV- Famílias residentes no Município de São Miguel do Tocantins/TO, no mínimo 02 

(dois) anos; e  
 V- Famílias que tem como atividade principal a Agricultura Familiar e/ou 

extrativistas. 
 
Art. 3° – Considerar-se-á renda familiar à soma dos rendimentos de todos os membros 

da família que contribuem efetivamente com a manutenção da mesma. 
 
Art. 4º – Para se habilitarem aos benefícios destinados ao projeto e/ou obterem 

prioridade no atendimento, às famílias deverão cadastrar-se junto à Secretaria Municipal de 
Assistência Social. 

 
Art. 5° – Fica estabelecida a revogação desta Lei, em caso de descumprimento dos 

termos apostos bem como pelo interesse público, desde que este seja justificado ou mesmo 
motivado com a devida justificação. 

 
Art. 6º - Esta lei será regulamentada pelo poder do executivo municipal, no que couber, 

através de Decreto. 
 
               Art. 7º – Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário.  

 
  GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TOCANTINS, aos 03 

(três) dias do mês de outubro do ano de 2018. 
 
 
 
 
 

____________________________________________  
ELISÂNGELA ALVES CARVALHO SOUSA 

Prefeita Municipal 
 

 

 

 

 

 


