
LEI MUNICIPAL Nº 260/2004, de 06 de Julho de 2004. 

 

 

Altera a Lei Municipal nº 195/2002 e dá outras providências. 

 

 

 JAIME EDSSON MARTINI, Prefeito Municipal de Novo Xingu 

– RS, FAÇO SABER, no uso das atribuições que me são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, que a 

Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei: 

 

Art. 1º - É alterada a Lei Municipal nº 195/2002, em seu artigo 4º,  

que passará a viger com a seguinte redação: 

 

“Art. 4º - Os financiamentos a conta do FHP serão liberados pelo Prefeito Municipal, em processo do 

qual conste  o atendimento das exigências legais e parecer favorável exarado pela Comissão de 

avaliação da condição de carência, instituída pela Lei Municipal nº 031/2001, após levantamento sócio-

econômico da situação do candidato. 

 

§ 1º - O valor repassado a título de financiamento corresponderá a até R$ 2.400,00 (dois mil e 

quatrocentos reais), o qual será corrigido monetariamente e anualmente pelo IGPM/FGV. 

 

§ 2º - A amortização do financiamento poderá ser efetuada de duas formas: 

a) Em até 24 (vinte e quatro) parcelas, mensais e consecutivas, vencendo a primeira após 12 (doze) 

meses da efetivação do financiamento; 

b) Em até 3 (três) parcelas anuais e consecutivas, vencendo a primeira em 31 de maio seguinte a data 

de assinatura do contrato e as demais na mesma data nos dois anos seguintes. 

 

§ 3º  - A correção monetária das parcelas será efetuada anualmente tomando-se como índice o  IGP-

M/FGV.” 

 

     Art. 2º - É incluído o art. 5º na presente lei com a redação abaixo, 

sendo que o artigo 5º, até então existente, passará a viger como art. 6º e os demais serão enumerados na 

forma seqüencial. 

 

“Art. 5º - Poderá a administração municipal conceder recursos, a título de auxílio, através do FHP, para 

a contrapartida e/ou concretização de programas habitacionais próprios ou em parceria com órgãos 

estaduais e/ou federais”.  

 



§ 1º- O auxílio de que trata o caput deste artigo poderá ser concedido diretamente às famílias, exigida a 

prestação de contas de que trata o artigo 7º desta lei ou utilizado pela administração para a aquisição de 

materiais, pagamento de mão-de-obra ou ainda depositado como contrapartida em programas 

habitacionais com participação do município. 

 

§ 2º - Os recursos para a concessão dos auxílios serão oriundos das fontes constantes nos incisos I, III e 

IV do artigo 2º da presente Lei.” 

 

 

Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 

     GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE NOVO 

XINGU – RS, em 06 de julho de 2004. 
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