
         LEI  MUNICIPAL Nº 641/2006. 

 
DEFINE REGRAS PARA OS AUXILIOS FINANCEIROS 
REPASSADOS A MUTUARIOS ESTABELECIDOS NAS LEIS 
MUNICIPAIS NUMEROS 564/2005 574/2005 E 590/2005, E DA 
OUTRAS PROVIDENCIAS. 

 
 
JUVENTIL MAFALDA SANTOS, Prefeito Municipal de Sagrada 

Família – RS, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica 
Municipal em seu art. 27, Itens I e III, FAÇO SABER, que a Câmara Municipal de 
Vereadores Aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei: 
 

Art. 1.  - Fica o Poder Executivo Autorizado a reaver os valores 
concedidos por meio de auxilio financeiro para construção de moradias populares através do 
programa Carta de Credito FGTS- Individual – Operações Coletivas aos mutuários listados 
nas Leis Municipais números 564/2005, 574/2005 e 590/2005,que venham a transferir a 
terceiros seus imóveis por motivo de mudança ou qualquer outro motivo que leve-o a vender 
o imóvel que recebeu por intermédio dos programas subsidiados com recursos públicos 
municipais. 

 
Parágrafo Primeiro - Os valores apurados em cada situação poderão 

ser  parcelados a critério da Administração em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais, 
acrescidos dos juros legais de 1% (um por cento) ao mês mais a atualização anual do IPCA.  

   
Parágrafo Segundo - O parcelamento será cancelado se o 

contribuinte atrasar o pagamento de mais de 03 (três) parcelas, obrigando-o a quitar o valor 
total do debito imediatamente, sob pena de ser inscrito em divida ativa e posterior cobrança 
judicial nos termos da legislação vigente. 

   
Art. 2º As pessoas que foram beneficiadas pelo referido programa, 

que negociarem seus imóveis, serão excluídas dos futuros programas de auxílios a moradia 
pelo prazo de 10(dez) anos. 

 

Art. 3.  - Revogadas as disposições em contrário, esta lei entrará em 
vigor na data de sua publicação. 

 
 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE SAGRADA FAMÍLIA EM  26 de Julho de 2006. 

 
 

JUVENTIL MAFALDA SANTOS 
Prefeito Municipal 

Registre-se e Publique-se 
 
Gelson Luis Antunes Durante 
Sec. Mun. da Administração 


