
 

 

 

 
                              

 

 

LEI Nº 692/2013 

 

A Câmara Municipal de Rio Azul, Estado do Paraná, decre-

tou, e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei: 
Art. 1º- Fica criado o Programa de Apoio Habitacional Rio Azul, destinado aos munícipes de Rio Azul, em que 

a renda familiar mensal seja igual ou inferior ao salário mínimo nacional, a fim de construir, revitalizar 

casa popular e pagar aluguel ou diárias, em situação de emergência. 

§ 1º- Considera-se casa popular, para os fins desta Lei, imóvel particular ou de propriedade do Poder Público 

caracterizado como moradia de pessoa pobre, na acepção jurídica da palavra, que tenha dificuldade de 

manter as necessidades básicas e dependa de apoio do Poder Público. 

§ 2º- Os beneficiários, amparados por esta Lei, serão indicados pela Secretaria Municipal de Promoção Soci-

al ou pelo Conselho Municipal de Habitação, mas para a concessão dos benefícios exige-se levanta-

mento das condições financeiras e sociais, sob responsabilidade de Assistente Social designado pelo 

Município de Rio Azul, no qual deverá constar a renda familiar e confirmação da situação de vulnera-

bilidade habitacional ou de pobreza, esclarecendo ser imprescindível o apoio do Poder Público. 

§ 3º- Em se tratando de construção de moradias em terreno de propriedade do Município, será sempre prece-

dida de assinatura de Termo de Concessão de Direito Real de Uso. 

Art. 2º- O Município de Rio Azul, através da Secretaria Municipal de Promoção Social do Município, para a 

construção e revitalização de casa popular, poderá fornecer mão-de-obra própria ou de terceiros, além 

de adquirir e doar materiais, inclusive madeiras e tijolos, utilizando-se as disposições da Lei Federal 

8.666/93. 

§ Único- O Poder Executivo Municipal poderá doar bens móveis considerados inservíveis desde que sejam pre-

viamente relacionados, avaliados e declarados desnecessários à Administração Municipal, através de 

Comissão Especial nomeada pelo Prefeito Municipal, mediante Decreto. 

Art. 3º- O Município de Rio Azul, através da Secretaria Municipal de Promoção Social, poderá utilizar do re-

gime de adiantamento, previsto na Lei 513, de 26 de novembro de 2.009, para atender pessoas, com 

urgência, que se encontram em situação de vulnerabilidade habitacional, efetuando o pagamento de 

aluguel de casa ou diárias de pensão, pelo período máximo de trinta (30) dias, tais como: 

I - moradores de rua; 

II - mulheres que sofrem de violência doméstica; 

III - pessoas, independentemente do sexo e idade, que se encontrem em situação de abandono, por côn-

juges, conviventes e familiares. 

§ Único- A situação de emergência, referida no artigo 1º, desta Lei, caracterizando a urgência do atendimento, 

será definida por Assistente Social, exceto se já houver definido o caso concreto pelo Ministério Públi-

co ou Poder Judiciário. 

Art. 4º- As despesas decorrentes da aplicação desta Lei correrão à conta dos recursos consignados no orçamen-

to. 

Art. 5º- Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Gabinete do Prefeito Municipal, 
   Em Rio Azul, 25 de junho de 2013. 

     (a)- Silvio Paulo Girardi 

              Prefeito Municipal 
 

 

 


