
“Vespasiano Corrêa: Esperança, Progresso e Aconchego”. 

Lei nº 897/2009 
 

Autoriza o Poder Executivo Municipal a celebrar 
Termo de Cooperação com a ASSOCIAÇÃO 
ABRIGO COMARCA DE ENCANTADO -AACE e 
dá outras providências. 
 

AURIO ANDRÉ COSER, Prefeito Municipal de Vespasiano Corrêa, Estado do Rio Grande do 

Sul, no uso de suas atribuições legais; 

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

seguinte Lei; 

Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a celebrar Termo de Cooperação com a 

ASSOCIAÇÃO ABRIGO COMARCA DE ENCANTADO- AACE, com sede na Rua Alegrete, nº 

1.580, Bairro São José, na cidade de Encantado-RS, inscrita no CNPJ sob n° 10.524.306/0001-09, 

visando auxiliar na manutenção das atividades da referida Associação. 

Art. 2º No instrumento a ser celebrado serão ajustadas às condições de atendimento, mediante o 

repasse de R$ 0,25 (vinte e cinco centavos) mensais por habitante e um salário mínimo por pessoa 

internada mês pro rata, devendo ser repassado até o 2° dia útil do mês subsequente,  pelo prazo de um 

ano, a partir de 1° de abril de 2009.  

Art. 3° Os recursos serão liberados mediante apresentação e aprovação  do Plano de Aplicação, 

devendo a Entidade estar  em dia  com a prestação  de contas de auxílios anteriores, bem como prestar 

contas do auxílio recebido, no prazo de 60 (sessenta) dias após o término do prazo do Termo de 

Cooperação.  

Art. 4º O Poder Executivo regulamentará por Decreto, no que couber, esta Lei. 

Art. 5º As despesas decorrentes da aplicação desta Lei serão atendidas pela seguinte dotação 

orçamentária da Secretaria Municipal de Assistência Social: 
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07- Secretaria Municipal da Saúde, Meio Ambiente e Ação Social 

03- Setor de Trabalho e Ação Social 

08.243.0020- Assistência Social 

2.034- Consórcio Inter-Municipal 

3.3.71.00.0000000- Transferências à Consórcios Públicos 

Art. 6º Revogadas as disposições em contrário, esta Lei entrará em vigor na data de sua 

publicação. 

 

Gabinete do Prefeito Municipal de Vespasiano Corrêa. 

Aos vinte e quatro dias do mês de março de dois mil e nove.  
 

 

Aurio André Coser 
Prefeito Municipal 

 
 

Registre-se e Publique-se 
 
 
 

Plinio Portaluppi 
Secretário Municipal de 

Administração e Finanças 


