
PROJETO DE  LEI MUNICIPAL Nº 025 DE 08 DE SETEMBRO DE 2015. 
 
 
 
 

AUTORIZA O EXECUTIVO MUNICIPAL A REALIZAR 

DESPESAS 

 
 
 

Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a 

efetuar despesas relativas às unidades habitacionais 

construídas por intermédio do Programa Pró-Moradia, 

compreendendo as escrituras públicas dos imóveis, averbações 

no registro de Imóveis e demais documentos necessários à 

regularização dos referidos imóveis. 

 

 
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua 

publicação. 

 

 

 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE BARRA FUNDA/RS, AOS 08 DIAS DO MÊS DE 
SETEMBRO DE 2015. 

 

 

 

 

 

ALEXANDRE ELIAS NICOLA 

PREFEITO MUNICIPAL 
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AUTORIZA O EXECUTIVO MUNICIPAL A REALIZAR 
DESPESAS 

 
 

JUSTIFICATIVA: 
 
 

Senhor Presidente e 
Senhores Vereadores: 
 

Como é do conhecimento dos Senhores Vereadores, as 
unidades habitacionais construídas pelo Programa Pró-Moradia, 
no Loteamento Municipal, hoje Bairro Navegantes, em número de 
25 (vinte e cinco), após seleção foram comercializadas através 
de contrato de concessão de uso para pagamento em até 216 
parcelas. Da mesma forma, o Município assinou contrato com a 
Caixa Econômica Federal, de pagamento do empréstimo concedido 
para execução do programa habitacional (216) parcelas. 

Além das moradias, foram comercializados  
terrenos, estes em menos prazo, cujos  contratos de pagamento, 
na sua maioria estão liquidados junto à Fazenda Pública. 

Os concessionários em dia com as parcelas  
encerram o pagamento da unidade habitacional no início do mês 
de outubro, quando também o Município liquida o empréstimo 
contraído. Alguns concessionários já liquidaram seu contrato. 

Com vistas à regularização dos imóveis e 
conseqüente transferência ao concessionário, estamos propondo 
o pagamento da escritura pública dos imóveis, averbações no 
registro de Imóveis e demais documentos necessários. 

Neste sentido, estamos apresentando o presente 
projeto de lei, para que mereça os estudos dos Nobres 
Vereadores e, em recebendo aprovação, possamos encaminhar para 
fins de regularização, os imóveis cujos concessionários 
estejam aptos conforme a presente lei. 

 
 

ALEXANDRE ELIAS NICOLA 
Prefeito Municipal 


