
 

 

 

  
MUNICÍPIO DE ANÁPOLIS PROCESSO LEGISLATIVO  

 
 
OFÍCIO Nº   094/2018-PL                                       Anápolis,   05  de  dezembro  de 2018. 
 
Exmo Sr. 
Vereador Amilton Batista de Faria Filho  
DD. Presidente da Câmara Municipal  
NESTA 
 
   
 
  Senhor Presidente, 
 
  Encaminhamos a Vossa Excelência e dignos pares para apreciação o incluso 
Projeto de Lei Complementar nº  024/2018, que AUTORIZA O CHEFE DO PODER 
EXECUTIVO A LEGALIZAR AS UNIDADES HABITACIONAIS SIT UADAS NO 
RESIDENCIAL GIRASSOL, ATRAVÉS DE TERMO DE REGULARIZ AÇÃO DE 
OBRAS, PARA EFEITO DE LIBERAÇÃO DE HABITE-SE, QUE A PRESENTEM 
IRREGULARIDADES NAS EDIFICAÇÕES, E DÁ OUTRAS PROVID ÊNCIAS, 
apresentando as seguintes  
 
 

JUSTIFICATIVAS 
 

A Associação Habitacional Comunitária - AHC solicita providências desta 
municipalidade, no sentido viabilizar legalização do Conjunto Habitacional Residencial 
Girassol através da emissão de carta de habite-se.  

Referido loteamento foi aprovado pelo Decreto nº 31.346, de 24 de novembro 
de 2.010. Trata-se de um empreendimento selecionado pelo Ministério das Cidades, em 
27/07/2012, no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida - Entidades, com recursos 
oriundos do Fundo de Desenvolvimento Social – FDS, sendo firmado em 26/10/2012 o 
contrato de concessão de financiamento com subvenção econômica junto aos beneficiários, 
previamente cadastrados no CadÚnico e indicados pela entidade organizadora. 

No entanto, houve diversos transtornos ligados à empresa contratada para a 
realização da obra de implantação. Sendo a principal dificuldade o atraso na conclusão das 
unidades habitacionais em quase cinco anos,  trazendo assim diversos problemas para as 
duzentas famílias beneficiadas no projeto em questão. 

Em razão disso no ano de 2017 diversas casas daquele setor foram objetos de 
depredação e furto, forçando grande parte dos beneficiários a ocuparem suas respectivas 
unidades para evitar maiores danos e prejuízos.  

Todas as unidades já possuem sistema de fossa, estrutura de rede elétrica e de 
água, sendo que todas já estão recebendo água e energia das respectivas concessionarias, ou 
estão aptas para efetivar a ligação. 



Em doze de setembro do corrente ano foi protocolado o pedido de liberação 
habite-se sob o número de protocolo 60961/2018, entretanto, a solicitação foi prejudicada em 
razão de ter verificado que alguns beneficiários realizaram modificações não autorizadas nas 
unidades habitacionais.  

 
Salienta-se que que empresa responsável pela construção do empreendimento 

já não possui condições econômicas para realizar qualquer ação no empreendimento, sendo 
que o recurso remanescente é suficiente apenas para custear a averbações e legalização do 
empreendimento, perante o Cartório de Registro de Imóveis desta cidade,  não sendo possível 
custear reformas ou correções nas edificações. 

Atualmente quase a totalidade das famílias já habitam o Residencial Girassol, 
sendo que cerca uma média de quarenta realizou algum tipo de modificação irregular. 

A emissão da Certidão de Habite-se é condição principal para regularização do 
empreendimento perante a Caixa Econômica Federal e o Cartório de Registro de Imóvel, para 
viabilizar entrega oficial das unidades aos beneficiários. Além disso, o atendimento de 
serviços públicos básicos, como o transporte público local, só poderá ser fornecido aos 
beneficiários residentes no Residencial Girassol após a sua devida legalização, entre outros 
que estão privados de execução pelo mesmo motivo.  

Com isso, apresentamos a solução para esta questão que afeta diretamente 200 
famílias, que representam aproximadamente 650 pessoas de baixa renda e que não possuem 
outro lugar para morar de forma legal. 

Diante do exposto, sendo de relevante interesse público a matéria a questão, 
envio a Vossa Excelência e dignos pares o aludido Projeto de lei Complementar para 
deliberação em regime de urgência. 

 
Atenciosamente, 
 
 
 
 
 

Roberto Naves e Siqueira 
PREFEITO DE ANÁPOLIS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
MUNICÍPIO DE ANÁPOLIS PROCESSO LEGISLATIVO  

 

LEI COMPLEMENTAR N°   024  DE    05  DE DEZEMBRO   DE 2018.  

    
 

AUTORIZA O CHEFE DO PODER EXECUTIVO 
A LEGALIZAR AS UNIDADES 
HABITACIONAIS SITUADAS NO 
RESIDENCIAL GIRASSOL, ATRAVÉS DE 
TERMO DE REGULARIZAÇÃO DE OBRAS,  
EMITIDO PARA EFEITO DE LIBERAÇÃO DE  
HABITE-SE, QUE APRESENTEM 
IRREGULARIDADES NAS EDIFICAÇÕES, E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.    
 

 
  
A CÂMARA MUNICIPAL aprovou e eu, PREFEITO DE ANÁPOLIS, sanciono a  

seguinte Lei Complementar:   
  
 
Art. 1°. Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a legalizar as unidades habitacionais  

situadas no Residencial Girassol, através de Termo de Regularização de Obras, emitido para efeito de 
liberação de habite-se, que apresentem irregularidades nas edificações, contrariando a legislação do 
Código de Edificação e Plano Diretor deste município, isentando de eventuais cobranças de multas em 
consequência do caso em questão.  

  
       Art. 2º. Para efeito de aplicações desta lei, somente serão consideradas aquelas 

edificações irregulares que não estejam invadindo áreas públicas ou particulares e respeitando o direito 
de vizinhança, realizadas até a data de aprovação da presente lei. 
  

Art 3º. Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se  
as disposições em contrário.  

   
MUNICIPIO DE ANÁPOLIS , 05 de  dezembro  de  2018.  

       
  
 

Roberto Naves e Siqueira  
Prefeito de Anápolis  

 
  

Antônio Heli de Oliveira  
Procurador Geral do Município  

 
   

Daniel Silva Fortes  
Secretário Municipal de Meio Ambiente, Habitação e Planejamento Urbano  

 
 
 



 


