
LEI N° 784, DE 25 DE JULHO DE 2007. 
 

 Autoriza o Poder Executivo a abrir Crédito 
Especial destinado ao Programa Municipal de 
Habitação. 

O Prefeito Municipal. 
Faço saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei: 

 
Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a desenvolver todas as ações necessárias para a 

construção de Casas Populares aos munícipes necessitados, selecionados pelo Conselho Municipal de 
Assistência Social, através do Programa Municipal de Habitação. 

Art. 2º O Programa terá como objetivo possibilitar à população o acesso à moradia digna, com 
vistas à melhoria das condições de habitabilidade. 
  Art. 3º O público alvo serão famílias com baixa renda e que não possuem moradia própria ou 
possuem moradia com estrutura comprometida. 

Parágrafo Único – Considera-se família de baixa renda aquela com renda percapita de até R$ 
190,00 (cento e noventa reais), que desta forma não possui capacidade de pagamento de financiamentos. 

Art. 4º Para participar do programa será realizado um estudo sócio-econômico, pelo (a) Assistente 
Social, das famílias inscritas sendo que os inscritos deverão obrigatoriamente se enquadrar nos seguintes 
critérios: 

I - Quanto ao terreno: o beneficiário deverá ser proprietário, posseiro (reconhecido), ou possuir 
documento de cedência da terra; 

II - Quanto à moradia: o beneficiário não deve ter moradia própria ou então a moradia deve estar 
com estrutura comprometida; 

III - Quanto à renda: a renda percapita deverá ser até R$ 190,00 (cento e noventa reais); 
IV – Residir mais de dois anos em Nova Ramada; 
V – O beneficiário deverá assinar um termo de compromisso se comprometendo a: participar do 

trabalho social a ser realizado durante o programa, zelar pelo bem material recebido, não vender ou trocar 
o bem recebido; sob pena de não poder participar de nenhum programa ou projeto da mesma natureza, 
organizado pelo poder público municipal durante os quinze anos seguintes. 

Art. 5º Dentre as famílias que se enquadram nas condicionalidades do programa terão prioridades 
àquelas: 

I – Com maior número de pessoas por quarto; 
II – Sem instalação hidro-sanitária; 
III – Sem luz elétrica; 
IV – Compostas por pessoas portadoras de deficiência, idosos, crianças e adolescentes; 
V – Que mantém as crianças e adolescentes em idade escolar freqüentando a escola. 
Art. 6º Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito especial, no valor de R$ 233.329,50 

(duzentos e trinta e três mil, trezentos e vinte e nove reais e cinqüenta centavos), na seguinte classificação 
orçamentária: 

07 – SEC. MUN. DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL 
07.05 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
16 – Habitação 
08.481 – Habitação Rural 
08.481.0065 – Política Habitacional 
08.481.0065.1.020 – CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES  
4.4.90.51.00 – OBRAS E INSTALAÇÕES                      R$ 233.329,50 
TOTAL                           R$ 233.329,50 



Art.7º Servirá de recurso para a abertura do crédito autorizado no Artigo 6º, o Superávit Financeiro 
apurado no Balanço Patrimonial do exercício anterior, nos termos do Inciso I, do Parágrafo Primeiro, do 
Artigo 43 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, no valor de R$ 233.329,50 (duzentos e trinta e 
três mil e trezentos e vinte e nove reais e cinqüenta centavos). 

Art. 8° Ficam alteradas as Leis nº 656, de 24 de Agosto de 2005, a qual estabelece o Plano 
Plurianual 2006-2009, e nº 728, de 05 de Outubro de 2006, a qual estabelece as Diretrizes para elaboração 
da Lei Orçamentária para o exercício 2007, de acordo com os anexos a esta Lei. 

Art. 9º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
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