
                            JOÃO DOMINGOS RODRIGUES DA SILVA, 
Prefeito Municipal de Almirante Tamandaré do Sul, no uso de suas 
atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal 
 Faço saber que o Legislativo aprovou e eu sanciono e 
promulgo a seguinte lei: 

LEI MUNICIPAL Nº 357.04 de 08 de junho de 2004. 

Autoriza o Poder Executivo a 
celebrar convênio com a Caixa 
Econômica Federal para Execução 
do  Programa PSH, e dá outras 
providências. 

 Art.1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a 
celebrar convênio com a Caixa Econômica Federal para garantir a 
construção de habitações populares no Programa de Subsídio e 
Habitações de Interesse Social – PSH. 
  
 Art.2º - O Poder Executivo caucionará os valores 
financeiros disponíveis para que se garanta a concretização dos 
recursos do Orçamento Geral da União. 
 
 Art.3º -  O Poder Executivo  receberá dos beneficiários 
do Programa PSH e repassará para a Caixa Econômica Federal os 
valores a título de contrapartida. 
 
 Art.4º - A Administração Pública Municipal financiará 
aos beneficiários do programa que não tiverem capacidade financeira 
para integralizá-las, o valor  da contrapartida exigida, em até 
R$6.000,00(seis mil  reais) , consoante cadastro e avaliação prévia junto 
a Secretaria de Saúde, Habitação e Assistência Social. 
 Parágrafo único - Os financiamentos previstos aos 
beneficiários ,  serão destinados dos recursos alocados no Fundo 
Municipal de Habitação, conforme prevê a Lei Municipal nº 304.04 de 
28 de janeiro de 2004, constituído por Crédito Especial no artigo 5º.  
 Art.5º - As despesas decorrentes desta Lei serão 
suportadas pela abertura de um Crédito Especial no Orçamento do 



Município de  2004, no valor de R$ 71.000,00(setenta e um  mil reais) 
com o seguinte título: 
Órgão 04             SECR.MUN.SAUDE, HABITAÇÃO A.SOCIAL 
Unidade 08             HABITAÇÃO 
Proj/Ativ.1648100243.2090-   Financ. habitacionais PSH RURAL 
Elem/Desp.4.5.90.66.04.0000-Financ.constr. casa própria...   R$56.000,00                                                  
Proj/Ativ.1648200243.2091-  Financ. habitacionais PSH URBANO 
Elem/Desp.4.5.90.66.04.0000-Financ.constr.casa própria....   R$15.000,00                                                  
  
 Art.6º - Servirá de recurso para cobertura do Crédito 
aberto no artigo anterior: 

a) o superávit financeiro do FUNDER de 2003 .................R$56.000,00 
b) e a redução da seguinte rubrica: 

Órgão 04            SECR.MUN.DA SAÚDE,HAB. E ASSIST.SOCIAL 
Unidade 08        HABITAÇÃO 
Proj/Ativ.16482002411.064-Aquisição de área habitacional 
Elem/Desp. 4.4.90.61.01.0000 – Aquisição de imóveis..........R$ 15.000,00 
 
 Art.7º - A contrapartida financeira a que se refere os 
artigos  3º e  4º, da presente lei, serão depositados em contas 
individualizadas dos beneficiários do Programa de Subsídio à 
Habitação de Interesse Social – PSH, junto a Caixa Econômica Federal – 
Agência de Carazinho. 
 Art.8º - Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 
                   Gabinete do Prefeito, 08 de junho de 2004. 
 
                                            JOÃO DOMINGOS RODRIGUES DA SILVA 
                                     Prefeito Municipal 
Registre-se e publique-se no painel de 
Publicações da Prefeitura Municipal 
 
Tânia Teresinha Fiorese 
Chefe de Gabinete, designada                                                                                       


