
PREFEITURA MUNICIPAL DE A TILIO VIVACQUA - ES 

LEI N" 742/06, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006 

0 PODER EXECUTIVO AUTORIZA 

MUNICIPAL A DESENVOL VER A(:OES 

PARA IMPLEMENTAR 0 PROGRAMA DE 

CREDITO FGTS, CRIADO PELA RESOLU(:AO 

N" 298/98 DO CONSELHO CURADOR DO 

FGTS E ALTERADO PELA RESOLU(:AO N" 

460/04 DE 14/12/2004 EDIT ADA PELO MESMO 

CONSELHO E DA OUTRAS PROVIDENCIAS 

0 PREFEITO MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA, ESTADO DO 

ESPIRITO SANTO, no uso de suas atribuil'oes legais, fal'o saber que a Camara 

Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei: 

Art. r - 0 Poder Executive MlUlicipal fica autorizado a desenvolver todas as 

a~Oes necessarias para a constru~ao, reforma e ampliaJYiio de unidades habitacionais 

para atendimento aos municipes necessitados, implementadas por intennedio da Carta 

de Credito FGTS, mediante convenio a ser firmado com a Caixa Econ6mica Federal. 

Art. 2"- 0 Poder PUblico Municipal podera disponibilizar terrenos de areas 

pertencentes ao patrimOnio pUblico mnnicipal, objetivando a constru9ao de moradias 

em beneficia da populal'iio a ser beneficiada pelo Programa Carta de Credito FGTS. 

Par3grafo Unico - As areas a serem utilizadas no Programa de Carta de 

Credito FGTS deveriio fazer frente para a via publica existente e contar com a infra

estrutura necessaria, de acordo com a realidade do Mnnicipio. 

Art. 3" - Os projetos de habital'iiO popular dentro do Prograrna Carta de Credito 

FGTS seriio desenvolvidos mediante planejarnento global, podendo envolver as 

Secretarias Municipais. 

Paragrafo Unico - Poderao ser integradas ao projeto Prograrna Carta de 

Credito FGTS outras entidades, mediante convenio, desde que tragam ganhos para a 

produy§.o, condwy§.o e gest§.o deste processo, o qual tern por finalidade a pro uy§.o 
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imediata de unidades habitacionais, regularizando-se sempre que passive] Areas 

invadidas e ocupa<;Oes irregulares, propiciando o atendimento as familias mats 

carentes do Municipio. 

Art. 4° - Para garanttr o pagamento/quitat;ii.o das prestayOes mensats dos 

fmanciamentos com recursos do FGTS que serii.o concedidos aos beneficicirios das 

unidades habitacionais do Programa Carta de Credito FGTS, o Executivo Municipal 

fica autorizado a constituir uma cauty3o financeira em conta aberta na Caixa 

EconOmica Federal, cujos recursos ser3o provenientes dos pr6prios financiamentos 

que cada beneficiario irit contratar para viabilizar as opera90es do Programa Carta de 

Credito FGTS. 

ParAgrafo Unico 

financiamentos do FGTS 

0 Executivo Municipal recebeni 

atraves de conta aberta na Caixa 

recursos dos 

exclusiva para as operac;:Oes do Programa Carta de CrCdito 

EconOmica Federal, 

FGTS, cujo credito 

ocorreni ap6s as assinaturas dos contratos individuais com os benefici:ir:ios das 

unidades habitacionais, ficando autorizada a transferencia imediata dos valores 

creditados para Conta Gnifica Cauc;:ao, sob a gestao financeira da Caixa Econ6mica 

Federal, constituindo a garantia do fiuanciamento, para pagamento/quita10iio das 

presta~Oes mensais que seriio devidas a cada beneficiario das unidades habitacionais 

do Programa Carta de Credito FGTS. 

Art. 5° - As despesas decorrentes da execu~ao da presente Lei, correrao por 

conta de dotac;Oes consignadas no orc;amento vigente. 

Art. 6' - Esta Lei entrara em vigor na data de sua publical'iio, revogadas as 

disposic;Oes em contrario. 

Atilio Vivacqua- ES, 14 de dezembro de 2006. 
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