
Prefeitura Municipal de Parnamirim
Lei n° 1 .402 /2008  Parnamirim/RN, 23 de dezembro de 2008.
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Autorizo o Poder Público a 
desenvolver ações para a implementação 
do Programa de Subsídio à Habitação de 
Interesse Social no âmbito do Município 
de Parnamirim, e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICIPAL DE PARNAMIRIM/RN: FAÇO SABER que o Poder Legislativo decreta e eu sanciono
a seguinte Lei:

Art. Io. Fica o Executivo Municipal autorizado a desenvolver 

todas as ações necessárias para a implementação, no Município de 

Parnamirim, do Programa de Subsídio à Habitação de Interesse Social 

(PSH), previsto na Lei Federal n° 10.998, de 15 de dezembro de 2004. 

Parágrafo Único: O Município de Parnamirim poderá celebrar os convénios 

exigidos para a efetivação das medidas previstas no caput desie, artigo, com 

os seguintes entes:
I -  União;

I I -  Municípios;

I I I -  instituições financeiras autorizadas a funcionar pelo Banco 

Brasil, participantes do PSH; e
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IV -  agentes financeiros do Sistema Financeiro de Habitação (SFH), na 

forma definida pelo Conselho Monetário Nacional, participantes do PSH.
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Art. 2°, A presente Lei tem o objetivo principal de viabilizar 

no M UN IC ÍP IO  DE PARNAMIRIM, Estado do Rio Grande do Norte, ações 

para a implementação do Programa de Subsídio à Habitação de Interesse 

Social -  PSH, criado pela Medida Provisória n° 200, de 20 de julho de 2004, 

regulamentada pelo Decreto n.° 5.247, de 19 de outubro de 2004, 

convertida na Lei n° 10.998, de 15 de dezembro de 2004 e, ainda, pela 

Portaria Interministerial n.° 335, de 29 de setembro de 2005, alterada pela 

Portaria Interministerial n° 611, datada de 28 de novembro de 2006, pela 

Portaria n° 775, de 07 de dezembro de 2007, dos Ministros de Estado da 

Fazenda e das Cidades, homologando o resultado de leilão para produção de 

unidades habitacionais de interesse social das Portarias Conjuntas n°. 03 e

04.

Art. 3®. O Poder Executivo, no âmbito do PSH, fica

autorizado a:

I -  realizar o aporte financeiro, sob a forma de recursos, bens ou serviços 

economicamente mensuráveis, apontados no processo de produção das 

unidades habitacionais, necessário à caução dos financiamentos, mediante
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I I -  doar recursos financeiros, até o limite dos subsídios 

Governo Federal, por beneficiário do PSH, de acordo com os
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exigência de contragarantia, na forma do art. 40, § 1°, da Lei Complementar 

Federal n° 101, de 04 de maio de 2000, e dos limites orçamentários;
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consignados para essa finalidade, com o exclusivo objetivo de complementar 

a capacidade financeira dos beneficiários do Programa; e
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I I I -  transferir bens imóveis ou direitos a ele relativos, em favor dos 

beneficiários do PSH, observados os preceitos instituídos pela Lei 

Complementar Federal n° 101, de 2000.

Art. 4o, O Poder Público Municipal poderá disponibilizar, 

inclusive alienar, terrenos de áreas pertencentes ao património público 

municipal, objetivando a construção de moradias em favor da população a 

ser beneficiada pelo Programa de Subsídio à Habitação de Interesse Social.

Art. 5o. Fica ainda o Poder Executivo autorizado a abrir 

crédito especial no valor de R$ 4.000,000,00 (quatro milhões de reais) para 

atender as despesas decorrente desta Lei que correrá pela Classificação 

Orçamentaria 02.201 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e 

Habitação -SEDES, conforme autorização, constante na Lei 1.356 de 26 de 

dezembro de 2007 e do Plano Plurianual 2006/2009, Lei n° 1.280/2005.

Art. 6o. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação,

retroagíndo os seus efeitos a fevereiro de 2008.

Parnam irim , 23  de dezem bro de 2 0 0 8

Agnek> Alves

Prefeito
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