
JOÃO DOMINGOS RODRIGUES DA SILVA, 
Prefeito Municipal de Almirante Tamandaré do Sul, Estado do Rio 
Grande do Sul. 

 
Faço saber que o Legislativo aprovou e eu 

sanciono e promulgo a seguinte lei: 
 

LEI MUNICIPAL N° 675.06, 22 de novembro de 2006. 
 
Altera redação do Caput do art. 
4º; altera o inciso III do mesmo 
art.; altera inciso III e cria 
parágrafo 1º e 2º no mesmo 
inciso e altera inciso IV ambos 
do art. 10º, da Lei Municipal nº 
510 de 12.08.2005. 

 

Art. 1 - Fica alterado o Caput e inciso III do art. 
4º da Lei Municipal nº 510 de 12 de agosto de 2005, que passam a ter a 
seguinte redação: 

(NR) Art. 4º - Poderão habilitar-se nos projetos ou 
programas de que trata esta lei, candidatos interessados que reúnam as 
seguintes condições: 

(NR) III – Não possuir outro imóvel 
residencial/comercial em nome próprio ou de integrante do grupo 
familiar nesse município e em outros municípios. 
 

Art. 2º - Altera-se o inciso III e cria parágrafo 
primeiro e segundo no art. 10º da Lei Municipal nº 510 de 12 de agosto 
de 2005, e que passa a ter a seguinte redação: 

(NR) III - O prazo para pagamento será de 48 
meses. A contar de 12 meses após a assinatura do contrato, onde, nestes, 
o mutuário terá 06 meses para realizar a construção e mais 06 meses de 
carência. (NR)  

§1°- A forma de pagamentos será a seguinte: 
Parcela única: no valor original da dívida que 

vencerá no dia 10 do mês subseqüente aos 12 meses após a assinatura do 
contrato. 



Em 02 parcelas: onde será o valor da dívida mais 
os juros dos 12 meses de carência, sendo que a 1ª vencerá no dia 10 do 
mês subseqüente aos 12 meses após a assinatura do contrato e a 2ª no dia 
10 do mês subseqüente ao da 1ª parcela. 

Em 48 parcelas sendo que a primeira vencerá no 
dia 10 do mês subseqüente aos 12 meses após a assinatura do contrato, 
sendo as demais vencíveis no dia 10 de cada mês. 

(NR) § 2°- A multa, juros e correção por atraso 
das prestações serão calculados da mesma forma prevista no Código 
Tributário Municipal para os créditos municipais em atraso. 

 
Art. 3º - Altera redação do inciso IV do art. 10º da 

Lei Municipal nº  510 de 12 de agosto de 2005, e que passa a ter a 
seguinte redação: 

(NR) IV – No atraso do pagamento das 
prestações por mais de 03 (três) meses, sejam consecutivos ou alternados, 
salvo por motivo de força maior reconhecido pelo Conselho Municipal 
de Habitação e Saneamento, autorizará a execução do contrato, mediante 
notificação prévia com prazo não superior a 30 (trinta) dias. 
 

Art. 4º - Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 
 

Gabinete do Prefeito, 22 de novembro de 2006. 
 
 

 
 

João Domingos R. da Silva 
Prefeito Municipal 

 
 
Registre-se e Publique-se no Painel de 
Publicações da Prefeitura Municipal 
 
         Rita de Cássia de Oliveira 
    Assessor Especial de Gabinete                      


