
LEI Nº 998, DE 9 DE JULHO DE 2003. 
 
 

INSTITUI O PROGRAMA DE AUXÍLIOS À 
POPULAÇÃO POBRE PARA CONSTRUÇÃO 
DE BANHEIROS E CASAS POPULARES E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

 
SAULO JOÃO GARLET, Prefeito Municipal de Pinhal Grande, Estado do Rio Grande do 
Sul. 
Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei: 
 
Art. 1º. Fica instituído no Município de Pinhal Grande o Programa de Auxílios à população 
pobre, para construção de banheiros e casas populares, que será regido pelas regras definidas 
nesta Lei. 
 
Art. 2º. O interessado, para fazer parte do programa, deve cadastrar-se, previamente, no 
Órgão de Assistência Social do Município, onde será comprovada a sua condição social e 
financeira. 
 
Art. 3º. O Município fica autorizado a doar os materiais necessários à construção dos 
banheiros e das casas populares. 
 
Art. 4º. A mão-de-obra necessária para a execução das obras será paga pelo Município 
mediante apresentação, pelo beneficiado, de nota fiscal, recibo, RPA, ou qualquer outro 
documento que comprove o pagamento, pelo beneficiado, da mão-de-obra usada na sua obra. 
 
Parágrafo único. A apresentação do comprovante de pagamento deve ser feita diretamente 
na Secretaria Municipal da Fazenda, que reembolsará o beneficiado, imediatamente, 
conforme disponibilidade financeira, após fiscalização in loco pelo Município. 
 
Art. 5º. Fica sob a responsabilidade do Conselho Municipal de Assistência Social a análise 
dos cadastros. 
 
Art. 6º. O Conselho Municipal de Assistência Social ditará quais pessoas têm direito aos 
auxílios e quais têm prioridade em recebê-los, considerando-se, sempre, as condições atuais 
de cada um e o nível de pobreza em que se encontra. 
 
Art. 7º. O Programa de Auxílios, criado por esta Lei, será executado atento à disponibilidade 
financeira do Município. 
 
Art. 8º. As despesas decorrentes da aplicação desta Lei correrão por conta de dotações 
orçamentárias próprias. 
 
Art. 9º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE PINHAL GRANDE, 9 de julho de 2003. 
 

SAULO JOÃO GARLET 
Prefeito Municipal 

Registre-se e publique-se 
 

Profº ARARÉ DA SILVA BRUM 
Secretário Geral do Município 


