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LEI N' 626/04 - DE 18 DE FEVEREffiO DE 2004. 

AUTORIZA 0 EXECUTIVO MUNICIPAL DE DESENVOLVER A(:OES PARA 
IMPLEMENTAR 0 Programs de Subsidio i't Habita~ilo de Interesse Social -
P.S.H., criado pela Medida Provisoria 2.212 de 30.08.2001, regnlamentada pelo 
Decreto 4.156 de 11.03.2002, nas condi~iies definidas pela Portaria lnterministerial 
MF/MC n' 186, de 07/08/2003, e Portarias Con juntas STN/MF e SNH/MC n' 1, de 
08/09/2003 en' 2, de 07/10/2003. 

0 PREFEITO MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA, Estado do Espirito Santo 
fa~o saber que Camara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei: 

Art. I • - 0 Executivo Municipal fica autorizado a desenvolver todas as a~oes necessiuias 
para a constru~ao de unidades habitacionais para atendirnento aos municipes 
necessitados, irnplementadas por intermedio do Prograrna P.S.H., mediante Convenio a 
ser frrrnado com a CAIXA ECONOMICA FEDERAL. 

Art. 2' - 0 Poder Executivo Municipal podeni disponibilizar terrenos de areas 
pertencentes ao patrimonio publico municipal, objetivando a constru~1io de moradias em 
beneficio da popula~ao a ser beneficiada pelo P.S.H. 

Paragrafo Unico - As areas a serem utilizadas no P.S.H. deverao fazer frente para a via 
publica existente, contar com a infra-estrutura necessaria, de acordo com a realidade do 
Municipio. 

Art. 3' - Os projetos de habita~ao popular dentro do P.S.H. serao desenvolvidos 
mediante planejarnento global, podendo envolver as Secretarias Municipais de A~ao 
Social e Obras e Servi~os Urbanos. 

Paragrafo Unico - Poderao ser integradas ao projeto P.S.H. outras entidades mediante 
convenio, desde que tragarn ganhos para a produ~1io, condu~1io e gestiio deste processo, 
o qual tern por fmalidade a produ~1io irnediata de unidades habitacionais, regularizando
se sempre que possivel areas invadidas e ocupa~oes irregulares, propiciando o 
atendirnento as farnilias mais carentes do Municipio. 

Art. 4' - Para garantir o pagarnento/quita~ao das presta~oes mensais dos financiarnentos 
com recursos do FGTS que ser1io concedidos aos beneficiiuios das unidades 
habitacionais do P.S.H., 0 Executivo Municipal fica autorizado a constituir uma cau~ao 
fmanceira em conta aberta na CAIXA ECONOMICA FEDERAL, cujos recursos ser1io 
provenientes dos pr6prios fmanciarnentos que cada beneficiiuio ira contratar para 

~bilizar para as opera~i'ies do P.S.H. 
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Pan\grafo Unico - o Executivo Municipal recebeni os recursos dos fmanciamentos dos 
FGTS atraves de conta aberta na CAIXA ECON6MICA FEDERAL, exclusiva para as 
opera~oes do P.S.H, cujo cn!dito ocorren\ ap6s as assinaturas dos contratos individuais 
com os beneficiarios das unidades habitacionais, ficando autorizada a transferencia 
imediata dos valores creditados para Conta Gn\fica Cau~ilo, sob a gestao fmanceira da 
CAIXA ECON6MICA FEDERAL, constitnindo a garantia do fmanciamento, para 
pagamento/quita~ao das presta~oes mensais que serilo devidas a cada beneficiario das 
unidades habitacionais do P.S.H. 

Art. 5° - As despesas decorrentes da execu~ao da presente Lei, correrao por conta de 
dot~oes consignadas no orvamento vigente, suplementada, se for necessfuio. 

Art. 6° - Esta Lei entrara em vigor na data de sua publicavil:o. 

Art. 7° - Revogam-se as disposivoes em contrfuio. 

JOS~ORRESLOPES 
Prefeito Municipal 


