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LEI 

N° 2626/2019 

 

 

 “Autoriza a criação do Banco Municipal 
de Materiais de Construção e dá outras 
providências.”  

 
 

FELIPE AUGUSTO, Prefeito do Município de São Sebastião, no exercício de suas 

atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:  

 

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a criar o Banco Municipal de Materiais de 

Construção do município de São Sebastião, para armazenamento e doação de: 

  

I – sobras de material utilizado na construção civil;  

II – resíduos sólidos que possam ser utilizados em obras;  

III – materiais adquiridos pelo próprio Município; 

IV – materiais de construção doados por pessoas físicas e jurídicas.  

 

Art. 2º - O repasse dos materiais que integram o Banco Municipal será realizado à 

população em situação de vulnerabilidade e risco social, nos seguintes casos:  

 

I - construção, reforma ou recuperação de moradia própria a fim de implementar o nível 

satisfatório de habitabilidade;  

II - recuperação de moradia em virtude de situação de urgência, emergência e/ou 

calamidade.  

 

Parágrafo único - Entende-se por urgência a iminência de queda, devidamente atestada 

pela defesa civil e emergência e/ou calamidade os incêndios, desabamentos, alagamentos, 

deslizamentos, vendavais e eventuais fenômenos que causem danos à habitação destas pessoas, 

desde que não sejam estas as responsáveis pelo dano.  
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Art. 3º - Caberá ao Poder Executivo definir os critérios de acesso aos materiais 

disponíveis no Banco Municipal de Materiais de Construção, bem como os casos onde não será 

permitido o uso do recurso. 

 

Parágrafo único – As despesas com o transporte dos materiais doados serão de 

responsabilidade do cedente. (N.R.) 

                             

Art. 4º - Fica Criada a Comissão Municipal do Banco Municipal de Materiais de 

Construção, que terá como função a análise da solicitação e emissão de parecer conclusivo sobre a 

destinação dos materiais aos requerentes. 

 

Art. 5º - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de 120 (cento e vinte) dias, 

contados da data de sua publicação.  

 

Art. 6º - As despesas com a execução desta Lei correrão por conta das dotações 

orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.  

 

Art. 7º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 

contrário. 

 

 

São Sebastião, 10 de julho de 2019. 

 
 
 
 
 

FELIPE AUGUSTO 
Prefeito 


