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Lei nº 329/2001 
 
 
 
 

Autoriza o poder executivo municipal alocar 
imóvel para a Brigada Militar e dá outras 
providências 

 
 
 
 

MARCELO PORTALUPPI, Prefeito Municipal de Vespasiano Corrêa, Estado do Rio 

Grande do Sul, no uso de suas atribuições legais; 

Faço saber, que a Egrégia Câmara Municipal de Vereadores aprovou e Eu sanciono e 

promulgo a seguinte Lei. 

Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a renovar a locação de imóvel para 

uso do efetivo da Brigada Militar em serviço no município. 

Art. 2º O prazo de locação será pelo período de 12 (doze) meses a contar de 1º de 

janeiro de 2001. 

Art. 3º O valor da locação será de R$150,00 (cento e cinqüenta reais) por mês. 

Art. 4º Fica aberto um crédito especial no valor de R$1.800,00 (um mil e oitocentos 

reais) na seguinte dotação orçamentária, para atender o disposto nesta Lei: 

08 – Encargos Gerais do Município 

06.30.177.2036 - Manutenção das Atividades Encargos Gerais 

3.1.3.2.0.0.0.0-Outros Serviços e Encargos  

Art. 5º Servirá de recursos para cobertura do presente crédito especial, a redução da 

seguinte dotação orçamentária: 

07 – Secretaria Municipal da Saúde, Meio Ambiente e Ação Social 

03 – Setor de Trabalho e Assistência Social 



“Vespasiano Corrêa: Esperança, Progresso e Aconchego” 
 

13.81.483.2035 – Manutenção Conselho Municipal dos Direitos da Criança e 

Adolescente 

3.1.1.1.0.1.0.3 – Remuneração Demais Servidores    R$ 1.800,00 

Art. 6º Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a 

partir de 1º de janeiro de 2001, revogadas as disposições em contrário. 

Gabinete do Prefeito Municipal de Vespasiano Corrêa. 

Aos treze dias do mês de fevereiro de dois mil e um. 

 
 
 

Marcelo Portaluppi 
Prefeito Municipal 

 
 
 
 

Registre-se e Publique-se 
 
 
 
 

Plínio Portaluppi 
Secretário Municipal de 

Administração e Finanças 
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