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LEI MUNICIPAL N° OS/2010
Data: 22/04/2010

SÚMULA: DISPÕE SOBRE A
CRIAÇÃO DO PROGRAMA
MUNICIPAL DE APOIO À MORADIA, E
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS .

• A Câmara Municipal de Diamante do Oeste estado do Paraná aprovou e Eu,
Inês Gomes, prefeita Municipal sanciono a seguinte:

L E I

• Art. 1° _ Fica instituido, no âmbito deste Município, o Programa Municipal de Apoio à
.oradia.

•
Art. 2° - O programa tem como objetivo auxiliar famílias carentes residentes no

Municipio de Diamante d'Oeste, na construção e/ou melhoria de suas moradias .

Art. 3° - Fica a Prefeita Municipal autorizada a adquirir anualmente 60 (sessenta) cestas
básícas de material de construção, para doação a pessoas carentes residentes no municipio.

91° Cada cesta básica será composta de 05 sacos de cimento, 10 sacos de cal,
2m3 de areia lavada, 500 tijolos e 1,5m3 de pedra brita nO 01.
920 O material doado será utilizado para término ou reforma de residência, na área urbana e
rural.

Art. 3° Só poderá receber a doação a que se refere a artigo anterior a pessoa que, até
.data da publicação desta lei, atender, cumulativamente, aos seguintes requisitos:

I residir no município a mais de 03 (três) anos;
11 - não ter sido beneficiário de qualquer programa de habitação popular, nem ter

sido contemplado com alguma forma de incentivo municipal, que já tenha proporcionado
melhoria das condições de sua moradia;

111 - ser proprietária de uma única moradia e/ou único imóvel, em fase de
acabamento ou com necessidade de reforma.

IV - cuja renda familiar não ultrapasse 02 (dois) salários mínimos mensais.

••
Art. 3° - Para habilitar-se ao benefício desta lei, o interessado deverá protocolizar, junto

à competente do município, o respectivo requerimento.

Parágrafo único: O despacho final do chefe do executivo ao pedido será precedido de:

•
I - declaração de profissional habilitado da Secretaria Municipal de Assuntos

comunitários (Assistente Social), sobre o estado de carência do requerente:
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11 - informação do setor competente a respeito dos itens constantes do artigo 2°
desta lei.

Art. 4° No ato de entrega da cesta básica, o beneficiário assinará o correspondente
recibo e, ainda, declaração de estar ciente de que não poderá, em hipótese alguma, alienar o
material recebido.

Art. 5° Para atender às despesas decorrentes da aplicação desta Lei, fica o Poder
• Executivo autorizado a abrir crédito especial de R$ 28.000,00 (Vinte e oito mil reais), na

seguinte dotação orçamentária:
Órgão 07 - Secretaria Municipal de Assuntos Comunitários
Departamento 07.001 - Secretaria Municipal de Assuntos Comunitários
Projeto/Atividade - 08.244.0052.2001 - Manutenção das Atividades da Assistência Social

.spesa - 1371-339032 - Material de Distribuição Gratuita

Art.60 _ Para cobertura ao Credito a ser aberto de conformidade com o artigo anterior,
Iilieráutilizado o Anulação Total/Parcial de Dotações Orçamentárias, com base no que dispõe
1IIIIl!! artigo 43, parágrafo 1°, Inciso 111 da Lei Federal n.o_4320/64 de 17 de março de 1964:

Órgão 08 - Secretaria de Obras e Urbanismo
Departamento 08.001 - Departamento de Serviços Urbanos

•
Projeto/Atividade - 15.451.0061.2001 - Manutenção das Atividades do Departamento de
Urbanismo
Despesa - 1800-339030 - Material de Consumo

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

Gabinete da Prefeita Municipal de Diamante D'
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