
LEI Nº 3.253, DE 26 DE JANEIRO DE 2016.

(Altera LOA, criando crédito suplementar especial para atender às vítimas dos 
deslizamentos, enchentes e inundações, cria comissão, concede isenção de IPTU/TSU- 
exercício 2016 e dá outras providências). 

Art.1º - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir CRÉDITO SUPLEMENTAR ESPECIAL 
no Orçamento em vigor, com a seguinte discriminação e valor:

UG Ficha Programa de Trabalho Despesa Fonte de Recursos Valor
02 NOVA 2 02 08 244 05 2 12 3 3 90 001 – Recursos Tesouro 

Municipal
500.000,00

TOTAL GERAL 500.000,00

Art. 2º - Os recursos para fazer face à Suplementação referida no Art. 1º, são oriundos da fonte de 
recursos do Tesouro Municipal, cuja dotação não fora prevista anteriormente quando da 
elaboração da Proposta de Lei Orçamentária em vigor, contudo resulta da anulação de recursos 
da Secretaria de Municipal Turismo, dotação: 02.10.23.695.24.2.33 – festas e eventos populares, 
na fonte de recursos Tesouro Municipal – valor R$500.000,00, não ensejando aumento no total 
orçado para o exercício;

Art. 3º - O valor discriminado no Art. 1º desta Lei, será depositado em conta corrente específica, 
denominada “ Fundo Municipal de Auxílio às vítimas dos deslizamentos, enchentes e inundações”, 
e deverá ser destinada, exclusivamente, para custear a compra de bens móveis (utensílios do Lar, 
etc..), produtos alimentícios, materiais de limpeza, higiene pessoal e vestuários, para os cidadãos 
que foram vítimas de deslizamentos, enchentes e inundações, que comprovadamente perderam 
seus bens no evento danoso ocorrido no dia 16 de Janeiro de 2016, como também para pequenos 
reparos nos imóveis das vítimas, não condenados pela Coordenadoria Municipal da Defesa Civil;

 
Art. 4º - Fica criada a Comissão Municipal de Auxílio às vítimas dos deslizamentos, enchentes e 
inundações, ocorridas no dia 16 de janeiro de 2016, composta por membros das Secretarias 
Municipais de Educação, Saúde, Planejamento e Fazenda, Assistência Social, Direitos Humanos, 
Governo, a serem nomeados pelo chefe do Executivo Municipal, através de Portaria, um membro 
indicado pela 36ª subseção da OAB de Paraíba do Sul, e um representante da Câmara Municipal 
escolhido pelo Plenário da Casa.

§ 1º - A comissão acima deverá executar ações no sentido de identificar as vítimas, providenciar 
seu cadastro, constatar sua carência financeira e mensurar os danos sofridos, identificar os 
imóveis destruídos e danificados, apresentando relatório conclusivo, no prazo máximo de 15 
(quinze) dias, podendo, ainda, requisitar apoio técnico de profissionais para tais finalidades;

§ 2º - Concluído o relatório e homologado pela Coordenadoria Municipal da Defesa Civil, o 
Município repassará o auxílio financeiro às vítimas, através de cartão cidadão, podendo realizar 
convênios ou contratar serviços para tal finalidade;  



§ 3º - Após a homologação, os trabalhos realizados com relação aos imóveis, serão 
encaminhados à Divisão de Tributos para lançamento no cadastro imobiliário, visando a isenção 
do IPTU/TSU relativo ao exercício de 2016;

Art. 5º - Fica incluído no PPA e demais instrumentos orçamentários, o programa de trabalho 
conjuntamente com sua fonte de recursos, descrito no artigo 1º, alterando-se as legislações 
pertinentes;

Art. 6º - Esta Lei entrará em vigor a partir da data de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário.

Prefeitura Municipal de Paraíba do Sul, 26 de Janeiro de 2016.

Márcio de Abreu Oliveira
Prefeito de Paraíba do Sul


