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LEI MUNICIPAL Nº 1.984/2013 

 

"Altera e acresce dispositivos da Lei 

Municipal n° 1.849/2010 e dá outras 

providências".  

   

O Povo do Município de Brumadinho, por seus representantes aprovou e eu, Prefeito 

do Município, em seu nome, sanciono a seguinte Lei:  

   

Art. 1º - O artigo 5º da Lei Municipal n° 1.849/2010, de 30 de dezembro de 2010, que 

"Dispõe sobre a instituição, no município de Brumadinho, do Benefício Auxílio Moradia 

Transitória e dá outras providências", fica acrescido e alterado nos dispositivos que 

menciona e na forma a seguir:  

   

"Art. 5º - 0 Benefício Auxílio Moradia Transitória será concedido: inicialmente por prazo 

determinado de 06 (seis) meses, prorrogável em caráter excepcional para igual ou 

superior período, condicionando-se a justificativa formal circunstanciada da Secretaria 

Municipal do Ação Social, observado o laudo social transcrito por profissional habilitado, 

em que se caracterize a necessidade de intervenção do Poder Público, nos termos de 

regulamento próprio.  

    

§ 1º - A excepcionalidade de que trata este artigo, superior a 06 (seis) meses, condicionar-

se-á aos laudos sociais exarados por profissional habilitado por períodos estabelecidos 

pela Secretaria Municipal de Ação Social. 

 

§ 2º - Constatado por laudo social a desnecessidade da continuidade da concessão do 

Benefício Auxílio Moradia Transitória, o beneficiado deverá desocupar o imóvel com 

brevidade e o contrato locação distratado. 

 

§ 3º - A excepcionalidade anterior a esta Lei, para ser regularizada, demandará o 

firmamento do contrato de locação do imóvel, retroagindo seus efeitos a época do início 

da ocupação intempestiva, limitada a 1º de janeiro de 2013, o empenhamento da despesa 

http://www.brumadinho.mg.gov.br/


 

 
RUA DR. VICTOR DE FREITAS, 28 | CENTRO | BRUMADINHO - MG | CEP: 35460-000 | (31) 3571-3001 | www.brumadinho.mg.gov.br        2 

 
 

e o pagamento em parcela única, expressando-se os meses acobertados e sendo 

instruída com: 

 

I. Justificativa formal da Secretaria Municipal de Ação Social sobre a ocupação 

intempestiva do imóvel; 

 

II. Laudo Social exarado por profissional habilitado expressando a intempestividade 

da ocupação do imóvel e a conveniência do Poder Público na continuidade da 

concessão do Benefício Auxílio Moradia Transitória." 

 

Art. 2º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário. 

 

Brumadinho, em 15 de maio de 2013. 

 

 

 

Antônio Brandão 

PREFEITO MUNICIPAL 

 

 

(Este texto não substitui o publicado dia 15.05.2013) 
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