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D E C R E T O 

Nº 7606/2019 

 

 
“Regulamenta a Lei Municipal nº 2626/2019, que 
cria o Banco Municipal de Materiais de 
Construção.” 

 

 

FELIPE AUGUSTO, Prefeito Municipal de São Sebastião, usando das atribuições 

que lhe são conferidas por Lei,  

 

 

D E C R E T A: 

 

 

Art. 1° Este Decreto regulamenta, no âmbito do Poder Executivo Municipal os 

procedimentos para o funcionamento do Banco Municipal de Materiais de Construção, previsto 

na Lei Municipal nº 2626/2019. 

 

Art. 2° O Banco Municipal de Materiais de Construção será administrado pela 

Secretaria de Serviços Públicos e funcionará em locais indicados pela Administração Municipal 

que atenda suas finalidades. 

 

Art. 3° O Banco Municipal de Materiais de Construção tem por finalidade 

proporcionar uma melhor qualidade de vida à população em situação de vulnerabilidade e risco 

social, de ordem habitacional, garantindo por meio do repasse de materiais de construção e 

outros insumos, condições dignas de moradia, nos seguintes casos: 

 

I — construção reforma ou recuperação de moradia própria a fim de melhorar o 

nível de habitabilidade; 

II — recuperação de moradia em virtude de urgência, emergência e/ou calamidade; 
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Art. 4° O Banco Municipal de Materiais de Construção é constituído por materiais 

oriundos de doações de pessoas físicas e jurídicas, além de adquiridos pelo próprio Município. 

 

§1° As doações ao Banco Municipal de Materiais de Construção deverão ser 

direcionadas à Secretaria de Serviços Públicos; 

 

§2° Serão aceitas doações de materiais de construção novos ou usados, desde que 

seu uso ou fracionamento não comprometam sua integridade e conservação. 

 

§3° A entrada e saída de materiais deverá ser registradas no Estoque do Banco 

Municipal de Materiais de Construção em controle próprio. 

 

Art. 5° Entende-se por situações emergenciais as vulnerabilidades sociais 

decorrentes de sinistros de qualquer natureza, com consequências coletivas ou individuais, 

desde que causem danos a habitações de famílias de baixa renda, tais como: 

 

I. incêndios; 

II. desabamentos; 

III. alagamentos e enchentes; 

IV. deslizamentos de encostas; 

V. vendavais; 

VI. granizo. 

 

Art. 6° Habilitam-se a receber repasses do Banco Municipal de Materiais de 

Construção todas as pessoas comprovadamente em situação de vulnerabilidade habitacional, 

residentes no município de São Sebastião, desde que preencham os seguintes requisitos, a 

serem comprovados em avaliação socioeconômica: 

 

I.   possuir renda familiar igual ou inferior a três salários mínimos; 

II. estar o imóvel inscrito no Cadastro Municipal com pagamento regular do 

Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU); 

III. não ser o imóvel de propriedade de terceiros; 

IV. destinar os materiais para fins exclusivamente residenciais; 
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V. não ser o requerente ou seu cônjuge/companheiro proprietário de outro imóvel, 

ainda que em outro município; 

VI. não estar o imóvel localizado em área de ocupação irregular e/ou Área de 

Preservação Permanente (APP); 

VII. a família deverá estar cadastrada no Cadastro Único; 

VIII. a família deverá ter Carteira de Vacinação atualizada; 

IX. a família deverá ter título de eleitor cadastrado no Município 

 

§1° A solicitação deverá ser realizada junto aos CRAS e pela Secretaria de 

Desenvolvimento Social - SEDES; devendo apresentar os seguintes documentos: 

 

I. Preencher o formulário fornecido pelos CRAS ou pela Secretaria de 

Desenvolvimento Social- SEDES. 

II. RG e CPF; 

III. Título de Eleitor 

IV. Carteira de Vacinação 

V. Certidão Negativa de IPTU; 

VI. Documentos que comprove a propriedade do imóvel, bem como ser o único 

bem do requerente; 

VII. Carteira de Trabalho e Previdência Social; 

VIII. Comprovante de inscrição familiar no Cadastro Único  

 

§2° A avaliação socioeconômica, que tramitará na Secretaria Municipal de 

Desenvolvimento Social, será instruída com todos os documentos capazes de demonstrar que o 

requerente faz jus ao repasse de materiais de acordo com o presente Decreto. 

 

Art. 7° Fica criada a Comissão do Banco Municipal de Materiais de Construção que 

terá como função análise da solicitação, quantificação do benefício e emissão de parecer 

conclusivo sobre a destinação dos materiais aos requerentes, conforme o Artigo 4º da Lei 

Municipal nº 2626/2019.  
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§1º – A comissão a que se refere o caput do artigo 7º será composta por um 

membro da Secretaria de Desenvolvimento Social, um membro da Secretaria de Urbanismo e 

um membro da Secretaria de Serviços Públicos. 

 

§2º - Em caso de situações de emergência, calamidade pública, entre outras 

situações de vulnerabilidade elencadas no art. 5º deste Decreto e no Parágrafo Único do art. 2º 

da Lei nº 2626/2019, a Comissão poderá solicitar Relatório de Vistoria Técnica a Defesa Civil 

para quantificar e analisar a viabilidade de concessão do benefício.  

 

§3º - A Comissão encaminhará o parecer conclusivo para a Secretaria de 

Desenvolvimento Social – SEDES, que decidirá, fundamentadamente, sobre o pedido do 

Requerente.  

 

Art. 8° - As despesas decorrentes deste Decreto correrão por conta de dotações 

orçamentárias próprias. 

 

Art. 9° - Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação, revogando-se as 

disposições em contrário. 

 

São Sebastião, 30 de setembro de 2019. 

 

 

 

 
FELIPE AUGUSTO 

Prefeito 

 


