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ERRATA - PUBLICA-SE NOVAMENTE A LEI MUNICIPAL N0 
2.108/2018, DE 03 DE JANEIRO DE 2018 - POR TER SIDO 
PUBLICADA INCORRETAMENTE NO DIOCASSI - EDiÇÃO N° 909- 
DE 08 DE JANEIRO DE 2018, PÃGINAS 9 à 10. 

Lei NO 2.108/2018, de 03 de janeiro de 2018. 

"Autoriza o Poder Executivo Municipal a 
conceder subvenção social aos mutuários do 
Programa Lote Urbanizado e, dá outras 
providências" . 

JAIR BaNI CaGo, Prefeito Municipal de Cassilândia, Estado de Mato 
Grosso do Sul, no uso das atribuições legais, Faz Saber que a Câmara Municipal 
aprovou e ele sanciona a seguinte Lei: 

Art. 10 - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a conceder 
subvenção social no valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais) em parcela única, para 
cada mutuário beneficiário do Programa Lote Urbanizado, totalizando o valor de total 
de R$ 48.000,00 (quarenta e oito mil reais) para população de baixa renda do 
Município de Cassilândia, visando auxiliar na construção ou finalização das etapas de 
obras, na forma da Lei Estadual N° 4.888/2016, de 20 de julho de 2016 e seu Decreto 
Estadual Regulamentador N° 14.576, de 6 de outubro de 2016. 

Parágrafo Único - A subvenção será concedida impreterivelmente ao 
mutuário no prazo de até 06 (seis) meses, a contar da data de publicação desta lei. 

Art. 2° - Para fazer jus ao valor da subvenção o mutuário deverá realizar 
prestação de contas mediante apresentação de orçamento e nota fiscal dos materiais 
de construções que será utilizado e incorporado na residência, respeitado o limite 
financeiro e também qualquer outro documento que o Setor de Habitação achar 
necessário. 

Art. 3° - A fiscalização da aquisição, utilização e incorporação dos 
materiais de construções nas residências ficará a cargo do Setor de Habitação e 
Assistência Social do Municipio de Cassilândia, mediante a elaboração de planilha ou 
relatório circunstanciado, individualizando cada mutuário e construção. 

Art. 4° - As despesas decorrentes com a execução da presente Lei 
correrão por conta das dotações orçamentárias a seguir: 



Lei N° 2.108/2017, de 03 de janeiro de 2018. 

70 - Secretaria Munic. Coordenação Administrativa 
70.101 - Secretaria Munic. Coordenação Administrativa 
04.122.0035-2.030 - Manutenção da Seco Coord. Administrativa 
33.50.43 - Subvenções Sociais. 

Art. 5° - Esta Lei entrará em vigor na data da sua publicação. 

Paço Municipal "Joaquim Tenório Sobrinho", aos oito (08) dias do mês 
de janeiro de 2018. 

.: 
JAI~é?NI COGO "T" Municipal 

• Registrada em livro próprio e publicada por 
Afixação em local de costume, na mesma data 
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Estado de Mato Grosso do Sul 
Prefeitura Municipal de Cassilân 
Lei N° 2.108/2017, de 03 de janeiro de 2018. 

"Autoriza o Poder Executivo Municipal a 
conceder subvenção social aos mutuários do 
Programa Lote Urbanizado e, dá outras 
providências" . 

JAIR BaNI CaGo, Prefeito Municipal de Cassilândia, Estado de Mato 
Grosso do Sul, no uso das atribuições legais, Faz Saber que a Câmara Municipal 
aprovou e ele sanciona a seguinte Lei: 

Art. 1 ° - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a conceder 
subvenção social no valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais) em parcela única, para 
cada mutuário beneficiário do Programa Lote Urbanizado, totalizando o valor de total 
de R$ 48.000,00 (quarenta e oito mil reais) para população de baixa renda do 
Município de Cassilândia, visando auxiliar na construção ou finalização das etapas de 
obras, na forma da Lei Estadual N° 4.888/2016, de 20 de julho de 2016 e seu Decreto 
Estadual Regulamentador N° 14.576, de 6 de outubro de 2016. 

Parágrafo Único - A subvenção será concedida impreterivelmente ao 
mutuário no prazo de até 06 (seis) meses, a contar da data de publicação desta lei. 

Art. 2° - Para fazer jus ao valor da subvenção o mutuário deverá realizar 
prestação de contas mediante apresentação de orçamento e nota fiscal dos materiais 
de construções que será utilizado e incorporado na residência, respeitado o limite 
financeiro e também qualquer outro documento que o Setor de Habitação achar 
necessário. 

Art. 3° - A fiscalização da aqursrçao, utilização e incorporação dos 
materiais de construções nas residências ficará a cargo do Setor de Habitação e 
Assistência Social do Munícipio de Cassilândia, mediante a elaboração de planilha ou 
relatório circunstanciado, individualizando cada mutuário e construção. 

Art. 4° - As despesas decorrentes com a execução da presente lei 
correrão por conta das dotações orçamentárias a seguir: 

70 - Secretaria Munic. Coordenação Administrativa 
70.101 - Secretaria Munic. Coordenação Administrativa 
04.122.0035-2.030 - Manutenção da Seco Coord. Administrativa 
33.50.43 - Subvenções Sociais. 
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Lei N° 2.108/2017, de 03 de janeiro de 2018. 

Art. 5° - Esta Lei entrará em vigor na data da sua publicação. 

Paço Municipal "Joaquim Tenório Sobrinho", aos três (03) dias do mês 
de janeiro de 2018. 

, !f -1, 
JAIR ebNI COGO 
prefej Municipal 

• Registrada em livro próprio e publicada por 
Afixação em local de costume. na mesma data 


