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LEI Nº 4.553 DE 14 DE ABRIL DE 2015 
 

ACRESCENTA o art. 4ºA e DÁ NOVA 

REDAÇÃO aos arts. 7º, 8º e 9º da Lei 
Municipal nº 3.601, de 11 de agosto de 

2009, que estabelece a Política 
Habitacional de interesse social do 
Município, voltada para a população de 

baixa renda....................................... 
 

TEODORA BERTA SOUILLJEE LUTKEMEYER, PREFEITA DO MUNICÍPIO DE 
NÃO-ME-TOQUE/RS. 

 

FAÇO SABER que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono e 
promulgo a seguinte Lei: 

 
Art. 1º. Fica acrescentado ao art. 4ºA na Lei Municipal nº 3.601, de 11 de agosto 

de 2009, que passa a vigorar com a seguinte redação: 

 
“Art. 4ºA. Fica instituído o Cadastro Geral para Programas Habitacionais no Município de 

Não-Me-Toque (RS). O cadastro é instrumento de orientação na formulação, ampliação e 
implementação de programas habitacionais. 
 

§1º O cadastramento deverá ser realizado na Secretaria Municipal de Habitação, 
mediante apresentação dos seguintes documentos pelo interessado: 

I – Documento de identificação de todos os componentes do grupo familiar; 
II – Título de Eleitor de todos os componentes do grupo familiar; 
III – Comprovante de Renda de todos os comprovantes do grupo familiar; 

IV – Comprovante de Residência. 
 

§2º É de responsabilidade do interessado na manutenção do seu cadastro, a promoção 
de sua atualização periódica junto à Secretaria Municipal de Habitação. 
 

§3º O cadastrado que tiver interesse na manutenção dos seus dados junto ao Cadastro 
Geral para Programas Habitacionais deverá atualizá-lo periodicamente, implicando na 

automática exclusão a ausência de promoção de atualização superior a 2 (dois) anos 
consecutivos. 

 
§ 4º O registro no Cadastro Geral para Programas Habitacionais não substitui a inscrição 
para candidatura em lançamento de Programas Habitacionais específicos promovidos 

pela Administração Municipal.” 
 

 Art. 2º É dada nova redação aos artigos 7º, 8º e 9º da Lei Municipal nº 3.601, de 
11 de agosto de 2009, que passam a vigorar com a seguinte redação: 
 

“Art. 7º No ato da inscrição, os candidatos deverão apresentar, obrigatoriamente: 
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I – prova de identificação, através de carteira de identidade, de motorista ou certidão de 
nascimento; 

II – prova de rendimentos, inclusive dos filhos e dependentes; 
III – prova de residência do Município, e; 

IV – prova de não possuir imóvel em seu nome. 
 
§1º A abertura das inscrições será precedida de ampla divulgação por todas as formas 

possíveis, sendo obrigatória a publicação de edital em jornal de circulação local, o qual 
também deverá ser afixado no quadro de avisos da Prefeitura.  

 
Art. 8º A seleção dos candidatos considerará, obrigatoriamente: 
I – renda familiar de até 5 (cinco) salários mínimos mensais; 

II – residência e local de trabalho no Município, e; 
III – não ter sido proprietário de imóvel no Município nos últimos 5 (cinco) anos. 

 
Parágrafo único: A conjugação destes critérios expressa a necessidade sócio-econômica 
do candidato inscrito e selecionado. A discordância de um ou mais critérios acarretará na 

inabilitação do programa habitacional. 
 

Art. 9º A classificação dos inscritos selecionados dar-se-á segundo o grau de 
necessidade sócio-econômico e a influência dos seguintes critérios, considerando-se para 

todos eles a situação existente na data da inscrição: 
I – situação atual do domicílio (a); 
II – situação da composição familiar (b); 

III – renda familiar (c); 
IV – situação de emprego no Município (d); 

V – beneficiário em programas sociais (e); 
VI – tempo de cadastro habitacional (f) 
 

§1º A influência dos critérios enumerados neste artigo fornecerá os pontos para 
classificação, de acordo coma seguinte fórmula: A + B + C + D + E + F. 

 
§2º Para efeito da classificação mencionada neste artigo, levar-se-á em consideração o 
maior grau de vulnerabilidade apurado pela soma da pontuação atingida pelo candidato, 

conforme a seguinte Tabela: 
 

 

 

 
 

Situação atual do 

domicílio 

Áreas de risco, insalubres 

ou que tenham sido 
desabrigadas, desde que 
devidamente certificado 

pela Secretaria de Meio 
Ambiente ou Defesa Civil 

30 pontos 

Famílias em coabitação 20 pontos 

Imóvel cedido 10 pontos 

Imóvel alugado 05 pontos 
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Situação de Composição 
Familiar 

Monoparental feminina com 

filhos 

30 pontos 

Monoparental masculina 

com filhos 

20 pontos 

Casal com filhos 15 pontos 

Casal sem filhos 10 pontos 

Solteiro/viúvo 05 pontos 

 
Situação especial 

Idoso – 60 anos 10 pontos 

Pessoa com deficiência 10 pontos 

Pessoa com doença crônica 10 pontos 

Dependentes menores de 
18 (dezoito) anos - cada 

05 pontos 

 
 
 

 
Renda Familiar 

Até 1 (um) salário mínimo 30 pontos 

1 (um) a 2 (dois) salários 

mínimos 

20 pontos 

2 (dois) a 3 (três) salários 
mínimos 

15 pontos 

3 (três) a 4 (quatro)salários 
mínimos 

10 pontos 

4 (quatro) a 5 (cinco) 
salários mínimos 

05 pontos 

 
Situação de emprego 

Desempregado/Biscateiro 20 pontos 

Autônomo 15 pontos 

Aposentado 10 pontos 

Emprego fixo 05 pontos 

Beneficiário de Programa 

Social 

Aluguel social 10 pontos 

Bolsa Família 05 pontos 

 

Tempo de cadastro 
habitacional 

05 (cinco) anos ou mais 05 pontos 

04 (quatro) anos 04 pontos 

03 (três) anos 03 pontos 

02 (dois) anos 02 pontos 

01 (um) ano ou menos 01 ponto 

 

§3º Para os efeitos da Tabela a que se refere o caput deste artigo, consideram-se: 
I – famílias em coabitação: a existência de dois núcleos familiares (casal com ou sem 

filhos) que residem em um mesmo domicílio (de forma temporária), por não possuírem 
condições de arcar com despesas de aluguel, não se considerando como tal os casos de 
filhos solteiros que residem com os pais; 

II – dependentes: filhos, netos, sobrinhos, tutelados ou curatelados, menores de 18 
(dezoito) anos (desde que sob a guarda legal do candidato, devidamente comprovada); 

III – doença crônica: moléstias relacionadas ao inciso XIV do artigo 6º da Lei nº 
7.713/1988 e no §2º do artigo 30 da Lei nº 9.250/1995, utilizada pela Secretaria da 
Receita Federal: AIDS (Síndrome da Imunodeficiência Adquirida), alienação mental, 

cardiopatia grave, cegueira, contaminação por radiação, doença de Paget em estado 
avançado (osteíte deformante), doença de Parkinson, esclerose múltipla, 

espondiloartotrose anquilosante, fibrose cística (mucoviscidose), hanseníase, nefropatia 
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grave, hepatopatia grave, neoplasia maligna, paralisia irreversível e incapacitante, e 
tuberculose ativa. 

 
§4º Se ocorrer igualdade de pontos no resultado, o primeiro critério de desempate será 

a maior pontuação quanto a situação atual do domicílio. Permanecendo o empate, 
prevalecerá o maior número de pontos obtidos sucessivamente nos seguintes itens de 
pontuação: 

I – situação de composição familiar; 
II – renda familiar; 

III - situação de emprego; 
IV – beneficiários de programa social; 
V – tempo de cadastro habitacional; 

VI - persistindo o empate no resultado dos itens acima, os inscritos serão selecionados 
através de sorteio público.” 

 
Art. 3º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE NÃO-ME-TOQUE, EM 14 DE 
ABRIL DE 2015. 

 
TEODORA BERTA SOUILLJEE LÜTMEYER 

     Prefeita Municipal 
 
 

ELEN C. HEBERLE 

Procuradora Jurídica 
OAB/RS 58.704 
 
 
REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE 

 
NOELI VERÔNICA MACHRY SANTOS 
Secretária de Administração e Planejamento 
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