
 

 
 

 
 
LEI Nº  3.061/2018, de 06/06/2018 - PODER LEGISLATIVO.  

Ementa: Determina a inclusão de dados sobre 

os programas habitacionais e de regularização 

fundiária, na Zona Rural e na Zona Urbana do 

Município de Petrolina e dá outras 

providências. 

 

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE PETROLINA. 

 

Faço saber que o Plenário aprovou e eu, na forma do Art. 46. § § 3º e 8° da Lei Orgânica 

Municipal, promulgo a seguinte Lei: 

 

Art. 1º É compulsório ao Poder Executivo incluir, em sua homepage ou sítio eletrônico, na área da 

Secretaria Municipal de Infraestrutura, Habitação e Mobilidade, a listagem atualizada de todos os 

cidadãos ou famílias beneficiadas com moradias, programas habitacionais construídos sob sua 

responsabilidade e de regularização fundiária, na Zona Rural e na Zona Urbana do Município de 

Petrolina. 

 

§ 1° As informações disponibilizadas pela Secretaria devem conter: 

 

I - nome, número e data da inscrição; 

II - o número da colocação dentre a lista dos aptos à posse desses imóveis populares; 

III - a relação dos cidadãos já atendidos, a respectiva data do atendimento e a qual programa 

habitacional e de regularização fundiária foi inserido; e, 

IV - os critérios para cadastramento e atendimento. 

 

§ 2° Compete ainda ao Poder Executivo tornar público, a cada trimestre, a quantidade de inscritos e 

atendidos no período, bem como a movimentação dos números de inscrição das listagens. 

 

§ 3° Para fins da disponibilização das informações previstas no caput fica assegurado o sigilo dos 

dados pessoais das pessoas inscritas. 

 

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

 

Autor: Paulo Valgueiro 
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