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ESTADO DO TOCANTINS

Prefeitura Municipal de São Miguel do Tocantins
/

IiBI J» 05/9Ít de 16 de fevereiro de 1993*

O Prefeito Municipal»

Faço saber que a Gamara Municipal de São

guel do Tocantinst! aprovou e eu, Prefeito Municipal sanciono a seguin

te Lei:

Jtrt* l» - fica o CSiefe do Poder Executivo /

Municipal de São Miguel do Tocantins, Estado do Tocantins, autorizado

a criar o Programa de Construção de Moradias e Melhorias de Condições

Habitacionais paxá atendimento de famílias carentes âa cidade.

Pe.mgrafo tfnico ~ Para faser face ao Progzg,

ma do Art* anterior a Secretaria de Promoção Social, fará um levanta-

mento minucioso na cidade, das condições de vida familiares observan-

do os segTJtintes critérios:

a) Renda Familiar;

b) Estado Físico do Imóvel? (piso, parede^ cobertura*)

c) Perigo de desabamento provodado por corrosões, tempestades ou chu-

vaa ininterruptas j

d) Se o Proprietário possui outro imóvel;

e) Numero de crianças menores de 14 anos;

f) Numero de idosos na residência;

g) Idade do Proprietário;

li) Se aposentado ou naof

i) Numero de adolescentes, acima de 15 anos*

Art, 2ô - A Prefeitura Municipal, mediante1

relatório e requerimento da Secretaria de Promoção Social» fará ura lê

vantamento dos serviços e materiais necessários, para dar início aos

serviços*
Art* 3̂  - O atendimento será aquelas que a-

presentar maior necessidade, dentro das letras «•*" & "?i* do parágrafo

único do art* 1Q deste projeto de Lei*
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Art* 4# - Para f a ser face as despesas dos /

art«, is e 2ô desta Lei, fica o Ch,e£e do Poder Executivo a abrir me-/

diante Decreto crédito especial*

Art. 5$ - Esta Lei entrara em vigor ria data

de sua publicação, revogadas as disposições em contrario*

GABINETE DO PREFEITO MDHIOIPAI DE SÍO MI-//

DO SOCSAiraiHS, Â03 16 DIAS DO MÊS" DE FEVEREIHO DE 1.993»

OÊIOÍLIO SHSSÓBIQ DA. SILVA
» Prefeito Miinicipal «


